
Dz.U./S S177
13/09/2021
461768-2021-PL

1 / 5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461768-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kędzierzyn-Koźle: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2021/S 177-461768

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
Adres pocztowy: Plac Wolności 13
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Kmieć
E-mail: zp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl 
Tel.:  +48 774052742
Faks:  +48 774723295
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

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

II.1.1) Nazwa:
Organizacja publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności 
publicznej
Numer referencyjny: ZP.272.1.1.2021

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 zamówienia jest świadczenie usług w zakresie regularnych przewóz osób w transporcie 
drogowym na obszarze powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie 
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przewozów autobusowych na sieci komunikacyjnej o szacowanej łącznej liczbie ok. 2 200 000 wozokilometrów. 
Liczba ta nie obejmuję dojazdów i zjazdów autobusów do/z linii komunikacyjnych.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 12 126 647.63 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
powiat kędzierzyńsko-kozielski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie regularnych przewóz osób w transporcie 
drogowym na obszarze powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie 
przewozów autobusowych na sieci komunikacyjnej o szacowanej łącznej liczbie ok. 2 200 000 wozokilometrów. 
Liczba ta nie obejmuję dojazdów i zjazdów autobusów do/z linii komunikacyjnych. Zamawiający wymaga, 
aby usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia były realizowane taborem spełniającym minimalne 
warunki techniczne określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przewozy autobusowe w regularnym 
przewozie osób o charakterze użyteczności publicznej wykonywane będą na sieci komunikacyjnej w 
powiatowych przewozach pasażerskich, dla których szczegółowy wykaz linii komunikacyjnych zawiera załącznik 
do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Norma EURO – KNE / Waga: 0,15
Kryterium jakości - Nazwa: Dostęp do osób niepełnosprawnych – KNP / Waga: 0,15
Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie dodatkowe: klimatyzacja i elektroniczne wyświetlacze kierunkowe – 
KKL / Waga: 0,10
Cena - Waga: 0,60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie w ramach prawa opcji możliwość zwiększenia lub zmniejszenia pracy 
przewozowej w zależności od rzeczywistych potrzeb przewozowych, przy czym zakres zmian nie będzie 
większy niż +/- 30 % szacowanej pracy przewozowej i zgodny z przedmiotem zamówienia.
Szczegółowe warunki zakresu zmian zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy oraz 
znajdują się poniżej:
2. Zastrzeżenie o którym mowa w pkt 1 oznacza, że minimalny zakres szacowanej pracy przewozowej wynosi 
do 70 %, natomiast maksymalny do 130 % szacowanej ilości wozokilometrów określonych w SWZ.
3. Zamawiający zastrzega prawo do korzystania z prawa opcji o którym mowa w pkt 1 w całym okresie realizacji 
umowy z uwzględnieniem poniższych okoliczności:
a. Zmiana szacowanej ilości wozokilometrów poprzez zmianę wykazu linii komunikacyjnych, określonych w 
załączniku nr 1 do umowy, w przypadku zmiany okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu wejścia w 
życie niniejszej umowy.
b. Zmianę popytu na daną linię komunikacyjną, a także konieczność uruchomienia nowych linii 
komunikacyjnych.
c. Wypełnienia pojazdów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy na danej linii komunikacyjnej poniżej 20 
% dopuszczalnej liczby pasażerów w pojazdach na danej linii komunikacyjnej.
d. Spadek rentowności linii komunikacyjnej poniżej 30 %.
e. W przypadku wystąpienia:
− dni ustawowo wolnych od pracy,
− przerw, dni wolnych w zajęciach dydaktycznych w szkołach,
− szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
− następstwem okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy i Zamawiającego, takich jak np.: remonty 
drogowe i mostowe opóźnienia lub inne zdarzenia powodujące czasowe zamknięcia dróg, utrudnienia w ruchu 
drogowym lub wprowadzenia objazdów,
− siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie 
lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), klęski żywiołowej.
4. Prawo opcji nie wymaga zmiany umowy, realizowane jest na podstawie zgłoszeń Zamawiającego o 
wysokości procentowej prawa opcji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze 
zm.)
Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w ust. 1, jeżeli składanie 
ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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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: 2021/S 126-333057

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/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
26/08/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: GTVBUS POLSKA Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Opolska 23a
Miejscowość: Walce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-344
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 9 670 320.00 PLN / Najdroższa oferta: 11 951 280.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa albo przekracza progi unijne.
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Szczegółowe informacje 
na temat środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2021
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