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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102192-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Rybnik: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2020/S 043-102192

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 Transportu Zbiorowego w Rybniku
Adres pocztowy: ul. Budowlanych 6
Miejscowość: Rybnik
Kod NUTS: PL22
Kod pocztowy: 44-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Dudek
E-mail: ztz@ztz.rybnik.pl 
Tel.:  +48 327557160
Faks:  +48 327557165
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ztz.rybnik.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport publiczny

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

II.1.1) Nazwa:
Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym minimum dziewięcioma autobusami.
Numer referencyjny: ZTZ ZWR 1/2019

II.1.2) Główny kod CPV
60112000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:ztz@ztz.rybnik.pl
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Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na liniach komunikacji miejskiej, organizowanych przez
Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku minimum dziewięcioma autobusami o następujących parametrach
technicznych:
— wyprodukowane po 2013 roku,
— wyposażone w jednostki napędowe spełniające minimum normy EURO 5,
— 100 % niskiej podłogi,
— długość całkowita minimum 12 000 mm, tolerancja -1 %,
— o pojemności minimum 86 miejsc w tym minimum 25 miejsc siedzących,
— posiadające minimum 6 miejsc siedzących dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 527 037.04 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Rybnik

II.2.4) Opis zamówienia:
Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na liniach komunikacji miejskiej, organizowanych przez
Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku minimum dziewięcioma autobusami o następujących parametrach
technicznych:
— wyprodukowane po 2013 roku,
— wyposażone w jednostki napędowe spełniające minimum normy EURO 5,
— 100 % niskiej podłogi,
— długość całkowita minimum 12 000 mm, tolerancja -1 %,
— o pojemności minimum 86 miejsc w tym minimum 25 miejsc siedzących,
— posiadające minimum 6 miejsc siedzących dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi.
Autobusy muszą spełniać następujące minimalne parametry techniczne:
— posiadać miejsce o minimalnych wymiarach 750x1 300 mm na minimum jeden wózek inwalidzki i minimum
jeden wózek dziecięcy,
— posiadać minimum troje drzwi, dwuskrzydłowych o szerokości efektywnej min. 1 200 mm, bez stopni
wejściowych we wszystkich drzwiach,
— sterowane drzwi przez kierowcę, z możliwością korzystania przez pasażerów z funkcji tzw. „ciepłego
guzika”na zewnątrz oraz wewnątrz autobusu tzn. pasażer otwiera poszczególne drzwi samodzielnie, funkcja
kierowcy ogranicza się do zamykania poszczególnych drzwi (drzwi pozostają tak długo otwarte, dopóki
kierowca ich nie zamknie). Dodatkowo kierowca posiada funkcję nadrzędną i może zawsze każde drzwi
otworzyć jak i zamknąć,nie wyłączając półautomatycznego trybu pracy,
— posiadać platformę wjazdową dla wózków o nośności min. 350 kg,
— posiadać funkcję tzw. przyklęku,
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— muszą posiadać oddzielone od przedziału pasażerskiego stanowisko kierowcy, aby kierowca był osłonięty w
przypadku bezpośredniego ataku pasażera. Przegroda musi posiadać okienko do sprzedaży biletów oraz musi
zapewniać komunikację głosową z pasażerem,
— posiadać klimatyzowaną przestrzeń pasażerską o mocy chłodniczej min. 25 kW.
Średnie miesięczne wykonanie dla jednego autobusu ok. 5 200 wozokilometrów. Ilość planowanych
wozokilometrów dla każdego z autobusów w przeciągu miesiąca może ulec zmianie w dowolnym okresie
trwania umowy i może być dostosowywana do występujących potrzeb.
Łącznie w czasie trwania umowy Zamawiający zakłada realizację maksimum 280 000.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca

nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
Zamawiający tj. Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku w dniu 11.6.2015 roku ogłosił postępowanie
„Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym” z podziałem na części. Jedno z zadań w postępowaniu, którego
realizacja miała rozpocząć się od 1.10.2015 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jest to wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć. W dniu 28.8.2015 r. Zamawiający ogłosił
kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego „Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na
liniach”, Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2015/S 169-308569), które ma wyłonić
Wykonawcę zamówienia. Otwarcie ofert ma nastąpić w dniu 9.10.2015 r. Do czasu wyłonienia Wykonawcy w
tym postępowaniu zachodzi konieczność realizacji zamówienia, jakim jest zapewnienie lokalnego transportu
zbiorowego. Jest to obowiązek wynikający z ustawy z dnia 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). Winno to nastąpić od dnia 1.10.2105 roku, ponieważ w dniu
30.9.2015 r. przestaje obowiązywać poprzednia Umowa dotycząca realizacji transportu. Wymagane więc jest
natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów
udzielenia zamówienia. W związku z tym do czasu wyłonienia Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
Zamawiający wszczął postępowanie w trybie „Zamówienia z wolnej ręki” na podstawie art. 67. ust 1 pkt 3.
cytowanej ustawy. Umowa zawarta po postępowaniu w trybie „Zamówienia z wolnej ręki” zostanie zawarta
wyłączenia na czas do rozpoczęcia realizacji zadania na podstawie umowy zawartej po postępowaniu w trybie
przetargu nieograniczonego.

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308569-2015:TEXT:PL:HTML
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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.2.8) 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: ZTZ ZWR 1/2019

Część nr: 1

Nazwa:
Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym minimum 9 autobusami

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/12/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Spedycyjno Transportowe Transgór S.A.
Adres pocztowy: ul. Jankowicka 9
Miejscowość: Rybnik
Kod NUTS: PL227
Kod pocztowy: 44-201
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 100 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 527 037.04 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający tj. Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku w dniu 11.6.2015 roku ogłosił postępowanie
„Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym” z podziałem na części. Jedno z zadań w postępowaniu, którego
realizacja miała rozpocząć się od 1.10.2015 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jest to wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć. W dniu 28.8.2015 r. Zamawiający ogłosił
kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego „Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na
liniach”, Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2015/S 169-308569), które ma wyłonić
Wykonawcę zamówienia. Otwarcie ofert ma nastąpić w dniu 9.10.2015 r. Do czasu wyłonienia Wykonawcy w
tym postępowaniu zachodzi konieczność realizacji zamówienia, jakim jest zapewnienie lokalnego transportu

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308569-2015:TEXT:PL:HTML
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zbiorowego. Jest to obowiązek wynikający z ustawy z dnia 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). Winno to nastąpić od dnia 1.10.2105 roku, ponieważ w dniu
30.9.2015 r. przestaje obowiązywać poprzednia umowa dotycząca realizacji transportu. Wymagane więc jest
natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów
udzielenia zamówienia. W związku z tym do czasu wyłonienia Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
Zamawiający wszczął postępowanie w trybie „Zamówienia z wolnej ręki” na podstawie art. 67. ust 1 pkt
3.cytowanej ustawy. Umowa zawarta po postępowaniu w trybie „Zamówienia z wolnej ręki” zostanie zawarta
wyłączenia na czas do rozpoczęcia realizacji zadania na podstawie umowy zawartej po postępowaniu w trybie
przetargu nieograniczonego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.1. Środki ochrony prawnej przysługują 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 niniejszej ustawy.
1.2. Odwołanie.
1.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
1.2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
1.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
1.2.4. 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.
1.2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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.
1.2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1.2.4. i 1.2.5. wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
1.3. Skarga do sądu.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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1.3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
1.3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
1.3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012
r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
1.3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
1.3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/02/2020
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