Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009745/01 z dnia 2021-02-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 18 brygada 1, w sieci MZK
Wejherowo od poniedziałku do piątku w dni powszednie jednym midibusem miejskim
niskopodłogowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI WEJHEROWO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192631237
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Tartaczna 2
1.5.2.) Miejscowość: Wejherowo
1.5.3.) Kod pocztowy: 84-200
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
1.5.7.) Numer telefonu: +48585722930
1.5.8.) Numer faksu: +48525722931
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mzkwejherowo
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzkwejherowo.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - usługi transportowe
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Transport publiczny-miejski
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 18 brygada 1, w sieci MZK
Wejherowo od poniedziałku do piątku w dni powszednie jednym midibusem miejskim
niskopodłogowym

2021-02-23 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009745/01 z dnia 2021-02-23

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a18ac524-75c7-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009745/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-23 12:55
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.mzkwejherowo.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zp@mzkwejherowo.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku i Formularz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu
elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MZK/02/02/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 546134,80 PLN
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4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101
ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych na linii 18 brygada 1, w sieci
MZK Wejherowo od poniedziałku do piątku w dni powszednie jednym midibusem miejskim
niskopodłogowym o długości co najmniej 7 m, na podstawie rozkładów jazdy stanowiących
załącznik nr 6 do SWZ.2. Szacunkowa liczba wozokilometrów w okresie Zamówienia: 84 150,20
(osiemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt i dwieście metrów).
4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcjiZamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w
art. 441 ustawy Pzp - postanowienia prawa opcji: 1) Rodzaj opcji - zwiększenie zakresu
przedmiotu zamówienia; 2) Maksymalna wartość opcji - zwiększenie zakresu przedmiotu
zamówienia o 30% wartości przedmiotu zamówienia; 3) Okoliczności skorzystania z opcji zwiększenie potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia; 4) Skorzystanie z
prawa opcji nie zmieni ogólnego charakteru umowy. Realizacja prawa opcji następuje poprzez
złożenie jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego w przedmiocie skorzystania z prawa
opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji może
skorzystać́ przez okres do 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający zastrzega sobie
prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie nie przekraczając sumarycznie ilości
przewidzianej w prawie opcji.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-01 do 2023-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceniane kryterium i jego ranga w ocenie
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
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4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 3
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub
zawodowejZamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali ważną licencję na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 125, poz. 1371),2.
Sytuacji ekonomiczno-finansowejZamawiający wymaga, potwierdzenia, że Wykonawca znajduje
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się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Wykonawca
jest zobowiązany znajdować się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,
to znaczy posiadać środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 80.000 zł
(osiemdziesiąt tysięcy złotych). Informacje, o których mowa wyżej, określone w walucie innej niż
PLN, będą przeliczane na podstawie średniego kursu NBP obowiązującego na 14 dni przed
terminem otwarcia oferty. Zamawiający wymaga potwierdzenia, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100.000.00 złotych3. Zdolności technicznej lub
zawodowejZamawiający wymaga, aby Wykonawca legitymował się należytym wykonaniem, w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - za ten okres – minimum 1 (słownie: jednej) usługi przewozu
regularnego wykonywanej w ramach transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 6
września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 125, poz.
1371) – w liczbie minimum 2000 (słownie dwa tysiące) wozokilometrów rocznie z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, którego wzór zawiera załącznik nr 5 do
SWZ.Zamawiający wymaga przedłożenia zestawienia granicznych parametrów technicznoużytkowych autobusu, którego Wykonawca użyje do realizacji przedmiotu zamówienia, którego
wzór zawiera załącznik nr 4 do SWZ;W przypadku wyboru oferty Wykonawca na wezwanie
Zamawiającego przed podpisaniem umowy udostępni do testów poprawności funkcjonowania
systemu pobierania opłat bezkontaktową kartą elektroniczną w Wejherowie zaproponowane
urządzenia równoważne.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:a. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,b. art. 108 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego,c. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp,d. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp,
dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,e. art. 109 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które
wymierzono karę aresztu – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2.
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium:Świadczenie usług przewozowych w wysokości: 10 000
zł.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

7. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o
udzielenie zamówienia w treści dokumentu winna znaleźć się informacja identyfikująca
podmioty, których dotyczy. Brak którejkolwiek z wymaganych adnotacji w treści dokumentu
wadialnego będzie skutkować odrzuceniem oferty.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-17 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Skrzynka podawcza E-PUAP: MZK_Wejherowo
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-17 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 90 dni
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