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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:499892-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2019/S 205-499892
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Krajowy numer identyfikacyjny: PL5830011969
Adres pocztowy: al. gen. J. Hallera 16/18
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634
Kod pocztowy: 80-426
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Ćwik
E-mail: gcuw@gcuw.pl
Tel.: +48 585065120
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gcuw.pl/
Adres profilu nabywcy: http://gcuw.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://gcuw.pl/index.php/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

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

Nazwa:
Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy miasta Gdańska do placówek
edukacyjnych i szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020
Numer referencyjny: PN-05/GCUW/2019
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II.1.2)

Główny kod CPV
60112000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Postępowanie zostało podzielone na 3 (słownie: trzy) części:
I. Zadanie 1: dowóz 48 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 82 im. prof. J. Czochralskiego, ul. Radarowa 26,
Gdańsk, POLSKA;
II. Zadanie 2: dowóz 5 uczniów do Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia DAR, ul. Gospodarska 1 (III piętro),
Gdynia, POLSKA, oraz dowóz 3 uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i
Słabosłyszących w Wejherowie, ul. Sobieskiego 277c, Wejherowo, POLSKA (2 razy w tygodniu – poniedziałek i
piątek);
III. Zadanie 3: dowóz 12 uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW), ul.
Grunwaldzka 71 C, Pruszcz Gdański, POLSKA.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 435 270.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dowóz 48 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 82 im. prof. J. Czochralskiego, ul. Radarowa 26, Gdańsk
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
60112000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
• Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę 1 opiekuna do pojazdu.
• Wykonawca przewozów świadczyć będzie usługi codziennie w dniach nauki i według harmonogramu
przewozów ustalanego z dyrektorem danej placówki oświatowej. Wykonawca poinformuje GCUW pisemnie o
ustalonym rozkładzie jazdy.
• Wykonawca ustala punkty zbiórki, o czym informuje na piśmie Dyrekcję danej placówki oświatowej lub/i
rodziców uczniów.
• Przewidywana średnio dzienna ilość kursów na trasie wynosi: 3 dowozy i 3 odwozy.
• Zadaniem Wykonawcy będzie:
a) wyznaczenie optymalnej trasy lub tras uwzględniając poniższe ulice i ilości uczniów:
— ul. Przyrodników -> 8 uczniów,
— ul. Rakietowa -> 8 uczniów,
— ul. Budowlanych -> 12 uczniów,
— ul. Żukowska -> 6 uczniów,
— ul. Grzybowa -> 8 uczniów,
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— ul. Bysewska -> 2 uczniów,
— ul. Biologiczna -> 2 uczniów,
— ul. Kosmonautów -> 1 uczeń,
— ul. Okólna -> 1 uczeń.
Szacunkowa dzienna ilość kilometrów: 120 km.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje dodatkowy odwóz 3 razy w tygodniu. Szacunkowa liczba kilometrów
jednego odwozu: 20 km.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 108 240.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dowóz 5 uczniów do Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia DAR, ul. Gospodarska 1, Gdynia oraz dowóz 3
uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
60112000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk, Gdynia, Wejherowo, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
• Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę opiekuna pojazdu.
• Wykonawca przewozów świadczyć będzie usługi codziennie w dniach nauki i według harmonogramu
przewozów ustalanego z dyrektorem danej placówki oświatowej. Wykonawca poinformuje GCUW pisemnie o
ustalonym rozkładzie jazdy.
• Wykonawca ustala punkty zbiórki, o czym informuje na piśmie Dyrekcję danej placówki oświatowej lub/i
rodziców uczniów.
• Przewidywana średnio dzienna ilość kursów na trasie wynosi: 1 dowóz i 1 odwóz.
• Zadaniem Wykonawcy będzie:
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a) wyznaczenie optymalnej trasy uwzględniając poniższe ulice i ilości uczniów:
do Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia DAR, ul. Gospodarska 1 (III piętro), Gdynia:
— ul. Bergiela, Gdańsk -> 1 uczeń,
— ul. Jaracza, Gdańsk -> 1 uczeń,
— ul. Rumla, Gdańsk -> 1 uczeń,
— ul. Zwierkowskiego, Gdańsk -> 1 uczeń,
— ul. Fieldorfa, Gdańsk -> 1 uczeń,
do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie (2 razy w
tygodniu: przywóz w poniedziałek rano, odwóz w piątek po południu):
— ul. Maki, Gdańsk -> 1 uczeń,
— ul. Świrskiego, Gdańsk -> 1 uczeń,
— ul. Kocurki, Gdańsk -> 1 uczeń.
Średnia szacunkowa dzienna ilość kilometrów: 125 km.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 101 750.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dowóz 12 uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW), ul. Grunwaldzka 71 C,
Pruszcz Gdański
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
60112000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk, Pruszcz Gdański, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
• Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę opiekuna każdego z 3 pojazdów.
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• Wykonawca przewozów świadczyć będzie usługi codziennie w dniach nauki i według harmonogramu
przewozów ustalanego z dyrektorem danej placówki oświatowej. Wykonawca poinformuje GCUW pisemnie o
ustalonym rozkładzie jazdy.
• Wykonawca ustala punkty zbiórki, o czym informuje na piśmie Dyrekcję danej placówki oświatowej lub/i
rodziców uczniów.
• Przewidywana średnio dzienna ilość kursów na trasie wynosi: 3 dowozy i 3 odwozy.
• Zadaniem Wykonawcy będzie:
a) uwzględnienie przy doborze pojazdu 3 pasażerów poruszających się na wózku inwalidzkim;
b) wyznaczenie optymalnych 3 tras uwzględniając poniższe ulice i ilości uczniów:
— ul. Chłodna, Gdańsk -> 1 uczeń (wózek),
— ul. Lubowidzka, Gdańsk -> 1 uczeń,
— ul. Słabego, Gdańsk -> 1 uczeń (wózek) + opiekun indywidualny jadący z uczniem,
— ul. Zimna, Gdańsk -> 1 uczeń (wózek),
— ul. Łowicka, Gdańsk -> 1 uczeń,
— ul. Goździkowa, Gdańsk -> 1 uczeń + opiekun indywidualny jadący z uczniem,
— ul. Żuławska, Gdańsk -> 1 uczeń,
— ul. Elfów, Gdańsk -> 1 uczeń,
— ul. Srebrna, Gdańsk -> 1 uczeń,
— ul. Guderskiego, Gdańsk -> 1 uczeń,
— ul. Potęgowska, Gdańsk -> 1 uczeń,
— ul. Częstochowska, Gdańsk -> 1 uczeń.
Szacunkowa dzienna ilość kilometrów: 320 km.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 225 280.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Wykonawca musi posiadać licencje (zezwolenie, uprawnienia, koncesje) uprawniające do podejmowania i
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób, a w przypadku podmiotów
zagranicznych posiadanie odpowiedniego zezwolenia, jeżeli jest wymagane do prowadzenia działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca musi
przedstawić:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – wg wzoru – Załącznik nr 4 do SIWZ;
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – wg wzoru – Załącznik nr 5 do SIWZ;
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę minimum 500 000 PLN. W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich
przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu
NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg
średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia w którym NBP opublikuje ww. informacje.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca przedłoży wykaz minimum 2 usług (bez względu na
ilość zadań do których Wykonawca przystąpi), wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, które odpowiadają swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia – usłudze związanej z dowozem dzieci do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych
i których łączna wartość wynosiła nie mniej niż brutto 50 000,00 PLN, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane należycie.
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:
• w pełni sprawnymi technicznie pojazdami, nie starszymi niż 20 lat, posiadającymi aktualny przegląd
techniczny; wskazany tabor musi być wykorzystany do realizacji zadania, na które Wykonawca złożył ofertę,
• wykwalifikowanym personelem, zatrudnionym na umowę o pracę:
— kierowcy muszą posiadać przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia, posiadać
prawo jazdy o kategorii odpowiedniej dla rodzaju/wielkości prowadzonego pojazdu i spełniać wymagania
określone w art. 39a ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2017.0.2200 z
późn. zm.),
— osoba pełniąca funkcję opiekuna musi być pełnoletnia i powinna posiadać przygotowanie do wykonywania
podstawowych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych w stosunku do dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych
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i małoletnich, tj. dokument potwierdzający ukończenie, co najmniej szkolenia w zakresie udzielania pierwszej
pomocy.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, warunki umowy przekazuje się w postaci załącznika nr 7 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia - wzoru umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Na mocy art. 43, ust. 2b pkt 2 - zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania
ofert jest uzasadnione. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia wynika z konieczności zapewnienia ciągłości
świadczenia usługi dowozu uczniów do placówek edukacyjnych, wynikających z postanowień ustawy z dnia
14.12.2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 996, ze zm.).

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/11/2019
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/11/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
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Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie GCUW, przy al. Hallera 16/18 w Gdańsku, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami upoważnionymi do otwarcia ofert są członkowie komisji przetargowej oraz kierownik Zamawiającego.
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej
kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące odwołania oraz skargi do sądu znajdują się w ustawie Pzp, dział VI
„Środki ochrony prawnej”, art. 179-198g.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2019
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