
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz: Świadczenie usług przewozowych osób transportem wodn ym

zwanym tramwajem wodnym po akwenach Bydgoszczy wg z akresu

okre ślonego w projekcie umowy.

Numer ogłoszenia: 51797 - 2015; data zamieszczenia:  14.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy , ul. Toruńska 174a, 85-844

Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5822723, faks 52 5822777.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zdmikp.bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Świadczenie usług przewozowych osób transportem

wodnym zwanym tramwajem wodnym po akwenach Bydgoszczy wg zakresu określonego w projekcie umowy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest usługa w

rozumieniu art. 2 ust 10 UPZP polegająca na odpłatnym świadczeniu usług przewozowych osób, transportem

wodnym zwanym tramwajem wodnym po akwenach Bydgoszczy, na wyznaczonych liniach, według dostarczonych

przez Zamawiającego rozkładów jazdy stanowiących Załącznik nr 1 do projektu umowy..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w okresie

obowiązywania umowy) o wartości do 45% wartości zamówienia podstawowego polegającego na odpłatnym

świadczeniu usług przewozowych osób transportem wodnym, zwanym tramwajem wodnym po akwenach

Bydgoszczy, na wyznaczonych liniach, według dostarczonych przez Zamawiającego rozkładów jazdy lub w inny

sposób określony przez Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.60.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.
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II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się posiadaniem uprawnień do świadczenia usług

przewozowych osób statkiem na wodach śródlądowych. Ocena spełniania wymienionego wyŜej

warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na

podstawie oświadczenia dołączonego przez wykonawcę do oferty, określonego w pkt. 11.1.1. SIWZ.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Minimum

jednej usługi przewozowej osób transportem wodnym w Ŝegludze śródlądowej wykonywanej na

wyznaczonych liniach, według ustalonych rozkładów jazdy o wartości min 400 000,00 PLN brutto

(czterysta tysięcy). Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie

dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonego do oferty Wykonawcy

oświadczenia, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem sprzętem w ilości co najmniej; trzema

jednostkami pływającymi do świadczenia usług przewozowych osób na wodach śródlądowych w

tym:jedną jednostką o napędzie motorowym o zdolności przewozowej minimum 24 osób (od

03.07.2015r.do 30.08.2015r.), dwoma jednostkami o napędzie solarnym o zdolności przewozowej

minimum 28 osób kaŜda (od 01.05.2015r. do 30.09.2015r. jedną jednostką, a od 01.06.2015r. do

31.08.2015r. drugą jednostką), zdatnymi do Ŝeglugi i spełniającymi wszystkie wymagania określone

przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o Ŝegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006r., Nr 123, poz.857 z

póź. zm) oraz pozostałymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie o okresie waŜności nie krótszym
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niŜ do 30.09.2015r. dla pierwszego statku o napędzie solarnym i nie krótszym niŜ do 31.08.2015r. dla

drugiego statku o napędzie solarnym i dla statku o napędzie motorowym. Ocena spełniania

wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium

spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonego do oferty Wykonawcy oświadczenia, zgodnie z art. 44

UPZP, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia tj.: 1. załogą dla kaŜdego statku (trzema załogami) w składzie i o kwalifikacjach

wymaganych przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o Ŝegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006r., Nr

123, poz. 857 z póź. zm); Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu,

zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonego do oferty

Wykonawcy oświadczenia, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, Ŝe znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: 1)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w

wysokości nie mniejszej niŜ 80.000,00, (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100) PLN 2)posiada

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Ocena spełniania

wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium

spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonego do oferty Wykonawcy oświadczenia, zgodnie z art. 44

UPZP, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  Ŝe wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  Ŝe  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,
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odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  Ŝe uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.2.2. SIWZ, zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŜone

przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy wystawienia stosuje się odpowiednio. W przypadku

wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
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kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z

wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu. Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP, oddzielnie wykazują brak podstaw do

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.

24. ust.1 UPZP, w związku z tym kaŜdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa,

przez dołączenie do oferty, dokumenty wymienione w pkt. 11.2.1. SIWZ. Dokumenty wymagane w pkt 11.2 SIWZ,

naleŜy złoŜyć zgodnie z przepisem § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 lutego 2013 r. w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty

mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 99

2 - Termin płatności - 1

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie: 1) terminu realizacji

przedmiotu umowy z przyczyn niezaleŜnych od stron umowy (np. siła wyŜsza), a) zmiany w wysokości podatku

VAT, 2) zmiany Podwykonawców - podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując

spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, Ŝe kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca

wykaŜe spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niŜ Zamawiający wymagał na etapie postępowania o

zamówienie publiczne, Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem

niewaŜności i muszą być dokonane przez upowaŜnionych przedstawicieli obu Stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Zarząd Dróg Miejskich i

Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz - Cena 6,60 zł,+ koszty przesyłki-

PLN; - bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  22.04.2015

godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 85-844 Bydgoszcz, ul.

Toruńska 174a, pokój nr 20 (kancelaria/parter)..
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IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 1. ws. merytorycznych (dot.

przedmiotu i warunków realizacji zamówienia jest: Tomasz Brzuchalski/ Małgorzata Kruczyńska - tel.

052-582-27-41/64, 2. ws. formalno-prawnych (dot. procedury przetargowej) Adrianna Wróbel/ Małgorzata

Bardzińska- tel.: 052-582-27-69/70. Termin otwarcia ofert: W dniu 22.04.2015 r. godz.: 10.30. Miejsce otwarcia

ofert: ZDMiKP w Bydgoszczy, Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a, pok.18 parter..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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