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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:597445-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Rzeszów: Usługi publicznego transportu kolejowego
2019/S 243-597445

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Województwo Podkarpackie
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581324
Adres pocztowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 35-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Chmiel
E-mail: s.chmiel@podkarpackie.pl 
Tel.:  +48 178606755
Faks:  +48 178501761
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.podkarpackie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 690587255
Adres pocztowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 35-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Jarecki
E-mail: administracja@podkarpackie.pl 
Tel.:  +48 178501776
Faks:  +48 178501701
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

mailto:s.chmiel@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
mailto:administracja@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich organizowanych przez
Województwo Podkarpackie oraz w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej
Numer referencyjny: OR-IV.272.1.48.2019

II.1.2) Główny kod CPV
60210000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych wojewódzkich przewozów
pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie oraz w ramach Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej w okresie od 1.1.2021 r. do 31.12.2025 r.
Planowana praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie 21446299 pockm w tym:
— zadanie nr 1 –
planowana praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie 16000000 pockm –
— w 2021 r. - 3200000 pockm,
— w 2022 r. - 3200000 pockm,
— w 2023 r. - 3200000 pockm,
— w 2024 r. - 3200000 pockm,
— w 2025 r. - 3200000 pockm.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.1 do SIWZ.
— Zadanie nr 2 –
planowana praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie 5 446 299 pockm –
— w 2021 r. - 933000 pockm,
— w 2022 r. - 933000 pockm,
— w 2023 r. - 1193433 pockm,
— w 2024 r. - 1193433 pockm,
— w 2025 r. - 1193433 pockm.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.2 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

https://miniportal.uzp.gov.pl
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
województwo podkarpackie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych wojewódzkich przewozów
pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie oraz w ramach Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej w okresie od 1.1.2021 r. do 31.12.2025 r.
Planowana praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie 21446299 pockm w tym:
— zadanie nr 1 –
planowana praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie 16000000 pockm –
— w 2021 r. - 3200000 pockm,
— w 2022 r. - 3200000 pockm,
— w 2023 r. - 3200000 pockm,
— w 2024 r. - 3200000 pockm,
— w 2025 r. - 3200000 pockm.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.1 do SIWZ.
— Zadanie nr 2 –
planowana praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie 5 446 299 pockm –
— w 2021 r. - 933000 pockm,
— w 2022 r. - 933000 pockm,
— w 2023 r. - 1193433 pockm,
— w 2024 r. - 1193433 pockm,
— w 2025 r. - 1193433 pockm.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.2 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2025
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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000 000,00 PLN (dziesięć milionów złotych 00/100),
wniesionym przed upływem terminu składania ofert.
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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:
Wykonawca musi wykazać, że:
1. posiada aktualną licencję wydaną zgodnie z zapisem rozdziału VIII ustawy z dnia 28.3.2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1594 z późn. zm.) lub licencje wydane przez właściwe władze innych państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym potwierdzającą/e zdolność Wykonawcy do
wykonywania kolejowych przewozów osób, oraz
2. posiada aktualny certyfikat bezpieczeństwa potwierdzający akceptację systemu zarządzania
bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej wydany, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, przez Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku udziału na podstawie złożonej koncesji,
zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że:
1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000 000,00 PLN (słownie:
pięćdziesiąt milionów złotych 00/100),
2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na podstawie:
1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 50 000 000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów
złotych 00/100),
2. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000
000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:
1) stu pięćdziesięcioma (150) osobami – maszynista.
Wymagane kwalifikacje:
a) doświadczenie zawodowe obejmujące wykonywanie pracy eksploatacyjnej w ilości nie mniejszej niż 15 000
(piętnaście tysięcy) pociągokilometrów średniorocznie za ostatnie 3 lata, jako prowadzący pojazdy trakcyjne
przeznaczone do obsługi ruchu pasażerskiego,
b) licencja maszynisty i świadectwo maszynisty,
c) biegła znajomość języka polskiego zgodnie z poziomem biegłości językowej B1 – jeśli język polski nie jest
językiem ojczystym;
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2) stu pięćdziesięcioma (150) osobami – pracownicy drużyn konduktorskich.
Wymagane kwalifikacje:
a) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik pociągu pasażerskiego,
b) świadectwo zdania egzaminu kwalifikacyjnego.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji.
3) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje
świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich o wielkości świadczonych usług
przewozowych co najmniej 4 000 000 pociągokilometrów średniorocznie.
4) Posiada minimum 4 pojazdy trakcyjne do obsługi ruchu pasażerskiego, z których wyposażony jest w:
— napęd elektryczny,
— co najmniej 140 miejsc siedzących,
— klimatyzację,
— wentylację,
— ogrzewanie,
— udogodnienia dla niepełnosprawnych, w tym windę, wyznaczone miejsce w pojeździe, ubikację,
— system dynamicznej informacji pasażerskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający dokona oceny warunków udziału w postępowaniu na podstawie:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami;
c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

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:
Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 044-097038

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/01/2020
Czas lokalny: 10:00

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: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego
4, POLSKA, pok. 207
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty.

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:
1. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą określony został w IV.2.6) jako 3 miesiące, przy
czym jeden miesiąc to 30 dni.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie
zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa).
3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga
następujących oświadczeń i dokumentów:
a) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97038-2018:TEXT:PL:HTML
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b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
c) oświadczenia 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 – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
e) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu (Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust.5 ustawy))
— z zastrzeżeniem rozdz. VI pkt 8 SIWZ (dotyczy Wykonawców zagranicznych).
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku form, o których mowa w SIWZ.
5. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „dokumentach zamówienia”, należy przez to rozumieć również SIWZ.
Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o "ustawie", należy przez to rozumieć ustawę z 29.1.2004 – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia.
3. 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.
4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ,
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2019


