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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455575-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Myszków: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2019/S 187-455575
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Myszków
ul. Kościuszki 26
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Piotr Zaczkowski
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego-gminnych przewozów pasażerskich na
terenie gminy Myszków
Numer referencyjny: ZP.271.33.2019.PZ

II.1.2)

Główny kod CPV
60112000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie (świadczenie) w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2022 r.
usługi w zakresie gminnych przewozów pasażerskich na 7 relacjach obejmujących 16 linii autobusowych
funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej na obszarze miasta Myszkowa i obszarze gminy
Siewierz objętego porozumieniem z gminą Siewierz, na terenie której komunikacja miejska odbywała się będzie
do przystanku - Leśniaki, w ilości łącznej 1 456 726 wozokilometrów (wzkm), które stanowią minimalny poziom
wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia oraz zasady wykonywania usługi zostały szczegółowo opisane w standardach
realizacji usługi publicznego transportu zbiorowego – gminnych przewozów pasażerskich na terenie gminy
Myszków, które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Myszków

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie (świadczenie) w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2022 r.
usługi w zakresie gminnych przewozów pasażerskich na 7 relacjach obejmujących 16 linii autobusowych
funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej na obszarze miasta Myszkowa i obszarze gminy
Siewierz objętego porozumieniem z gminą Siewierz, na terenie której komunikacja miejska odbywała się będzie
do przystanku - Leśniaki, w ilości łącznej 1 456 726 wozokilometrów (wzkm), które stanowią minimalny poziom
wykonania przedmiotu zamówienia.
Trasa komunikacji miejskiej przebiega zgodnie z dołączonymi do umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego – gminnych przewozów pasażerskich na terenie gminy Myszków rozkładami
jazdy. Komunikacja miejska kursuje w godzinach 5:00 do 23:06. W dniach Niedziela Wielkanocna oraz 25
grudnia komunikacja miejska nie kursuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie
ustalonego rozkładu jazdy oraz tras linii komunikacji miejskiej.
2. Przedmiot zamówienia oraz zasady wykonywania usługi zostały szczegółowo opisane w Standardach
realizacji usługi publicznego transportu zbiorowego – gminnych przewozów pasażerskich na terenie gminy
Myszków, które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Przychody osiągnięte przez aktualnego wykonawcę ze sprzedaży biletów w okresie od dnia 1.1.2017 r. do
30.6.2019 r. zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega, że opcjonalnie, w zależności od własnego wyboru, może dokonać zwiększenia
minimalnego zakresu wykonania usługi o maksymalnie 582 690 wzkm (40 % wielkości wozokilometrów
zamówienia podstawowego), co określa maksymalną wielkość zamówienia z uwzględnieniem opcji na poziomie
2 039 416 wzkm.
5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na
kierowaniu autobusami oraz osoby pełniące funkcję dyspozytora kierującego wykonaniem usługi były w okresie
realizacji zamówienia zatrudnione w przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).
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6. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił wszystkim
użytkownikom (pasażerom), w tym osobom niepełnosprawnym, dostępność korzystania z autobusów, którymi
Wykonawca będzie świadczył przedmiotową usługę.
7. Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane Polskie Normy
przenoszące normy europejskie, to zgodnie z przepisami ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza
rozwiązania równoważne podanym Polskim Normom przenoszącym normy europejskie, a wskazaniom tym
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Rozwiązania równoważne zastosowane przez Wykonawcę nie powinny
posiadać cech (parametrów) gorszych od określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ.
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
10. Zamawiający nie dopuszcza do:
1) składania ofert wariantowych;
2) składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej;
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
4) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega, że opcjonalnie, w zależności od własnego wyboru, może dokonać zwiększenia
minimalnego zakresu wykonania usługi o maksymalnie 582 690 wzkm (40 % wielkości wozokilometrów
zamówienia podstawowego), co określa maksymalną wielkość zamówienia z uwzględnieniem opcji na poziomie
2 039 416 wzkm.
2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji
zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje
prawo domagania się realizacji zamówienia w poszerzonym zakresie, co oznacza, że Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane w terminie
wykonania zamówienia, według tych samych cen jednostkowych i tych samych zasad wykonywania usługi, jakie
obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez
Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w jednoznacznie
określonym zakresie opcji, który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować.
3. Prawo opcji, o którym mowa powyżej, będzie stosowane w szczególności, kiedy pojawią się uzasadnione
potrzeby społeczne (np. zwiększenie ilości kursów autobusów powodujących zwiększenie prognozowanej ilości
wozokilometrów) lub okoliczności zewnętrzne (np. zmiana rozkładu jazdy spowodowana zmianą organizacji
ruchu przekładająca się na zwiększenie prognozowanej ilości wozokilometrów).

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 151-372879

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego – gminnych przewozów pasażerskich na
terenie gminy Myszków
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie
Zgodnie z treścią wniosku o udzielenie zamówienia oraz informacją podaną podczas otwarcia ofert kwota, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego wynosi 5 987 143,86 PLN co
oznacza, że Zamawiający musi dysponować kwotą o 2 971 721,04 PLN większą na sfinansowanie zamówienia
podstawowego, aby dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
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Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci
papierowej albo w elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
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13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
14. W sprawach nieuregulowanych w rozdz. 17 SIWZ, w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179-198g ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2019
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