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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167776-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Elbląg: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2021/S 065-167776
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 170372066
Adres pocztowy: ul. Browarna 90
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Osadowska
E-mail: przetarg@zkm.elblag.com.pl
Tel.: +48 552307900
Faks: +48 552307901
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkm.elblag.com.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Transport Lądowy Pasażerski Miejski i Podmiejski

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

Nazwa:
Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy
Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących
Numer referencyjny: ZP-02/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług przewozowych w trakcji autobusowej komunikacji
miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg oraz gmin sąsiadujących, z którymi zostało zawarte porozumienie w
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celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2027
r., według opracowanego przez Zamawiającego rozkładu jazdy.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi przewozowe na liniach autobusowych o szacowanej łącznej liczbie
6.750.000 wzkm w całym okresie trwania zamówienia.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 42 250 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 53 875 000.00 PLN brana pod uwagę

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Elbląg i gminy sąsiadujące

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje odpłatne świadczenie usług przewozowych w zakresie regularnego przewozu
osób na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin, z którymi zawarte zostało stosowne
porozumienie. Liczba autobusów, ilość wozokilometrów - zostały przedstawione w Załączniku nr 4 do SIWZ.
Rozkłady jazdy zostaną przekazane wykonawcy na 45 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
Szacunkowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, wyrażony w wozokilometrach, bez wjazdów i zjazdów
wynosi: w okresie od 1.4.2021 do 31.12.2021 – ok. 750 tys. wzkm, łącznie w okresie od 1.4.2021 do 31.12.2027
– ok. 6.750 tys. wzkm,

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w związku
z koniecznością obsługi imprez masowych lub organizacją komunikacji specjalnej, zlecania doraźnych
dodatkowych przewozów wynikających z potrzeby organizacji komunikacji zastępczej za wyłączone odcinki
tras, w związku z doraźnymi remontami dróg i torowisk lub w związku z występującymi utrudnieniami w ruchu
spowodowanymi awariami układu sieci drogowej i torowisk oraz wzmożonych przewozów pasażerskich w
okresie Wszystkich Świętych lub z innych przyczyn uniemożliwiających funkcjonowanie komunikacji miejskiej
zgodnie z zaplanowanym rozkładem jazdy, dokonywania zmian w rozkładach jazdy (w tym zmiany tras
przebiegu linii, numeru linii, lub uruchomienia nowych wariantów tras) i wynikających z nich zmian obsad
taborowych i ilości wzkm, zawieszenia lub likwidacji linii, jeżeli konieczność dokonania zmian będzie wynikała
z prowadzonych przez Zamawiającego obserwacji i badań marketingowych rynku komunikacji miejskiej lub
innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zamówienia.
Powyższe zmiany mogą skutkować: w roku 2021, zmniejszeniem lub zwiększeniem do 10 % planowanej na
ten rok liczby wzkm; począwszy od 2022 roku, zmniejszeniem lub zwiększeniem do 10 % (w stosunku do roku
poprzedniego), planowanej na dany rok liczby wzkm w każdym roku kalendarzowym trwania umowy. W okresie
realizacji zamówienia łączne zmniejszenie ilości wzkm nie może przekroczyć 20 % a zwiększenie 10 % ogólnej
liczby wzkm, zaplanowanych do wykonania w ramach zamówienia.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe

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.1.8)

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: 2020/S 230-567100

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
Zamówienie nr: ZP-02/2020
Nazwa:
Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy
Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
30/03/2021

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z o.o. 82-300 Elbląg, al.
Grunwaldzka 61
Adres pocztowy: Elbląg
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 42 250 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej e-mail. Zamawiający zaleca, żeby miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal służyły głównie do składania/wycofywania i zmiany ofert. Wszelka pozostała
korespondencja (pytania do treści SIWZ, wezwania do wyjaśnienia, uzupełnień, dokumenty, wyjaśnienia,
informacje składane przez Wykonawcę) mogą być przekazywane za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: 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.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 albo
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 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 - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; Informacje znajdują się również w rozdziale XVIII SIWZ

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: 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.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2021
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