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Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rychwał
Krajowy numer identyfikacyjny: 311019190
Adres pocztowy: Plac Wolności 16
Miejscowość: Rychwał
Kod NUTS: PL414 Koniński
Kod pocztowy: 62-570
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@rychwal.pl
Tel.: +48 632481001
Faks: +48 632481055
Adresy internetowe:
Główny adres: http://rychwal.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 usługi publicznego transportu zbiorowego w przewozach o charakterze użyteczności publicznej na
terenie gminy Rychwał
Numer referencyjny: G.271.17.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Świadczenie na terenie gminy Rychwał usługi publicznego transportu zbiorowego w ramach środków z
Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności mające na celu realizacje zadania
organizowania, zarządzania i planowania rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej
15 linii w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Rychwał, zgodnie z ustawą o publicznym
transporcie zbiorowym.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 736 567.68 PLN
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II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gmina Rychwał

II.2.4)

Opis zamówienia:
Świadczenie na terenie gminy Rychwał usługi publicznego transportu zbiorowego w ramach środków z
Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności mające na celu realizacje zadania
organizowania, zarządzania i planowania rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej
15 linii w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Rychwał, zgodnie z ustawą o publicznym
transporcie zbiorowym. Planowana liczba linii komunikacyjnych 15 o długości 607 km. Ilość wozokilometrów:
209 360 km.

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
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z
następującego powodu:
• ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:
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Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym:
Art. 22. 1. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy:
1) średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 000 000 euro lub
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy
świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie
albo
2) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być
wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE)
nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego albo
3) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być
wykonywane w transporcie kolejowym, przy zastosowaniu jednego z trybów, o
których mowa w art. 5 ust. 2, 3a i 4–6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007,
z zastrzeżeniem art. 22a, albo
4) wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno
z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla
innych trybów zawarcia umowy o świadczenie
publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2)
Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29/12/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000617462
Adres pocztowy: ul. Zakładowa 4
Miejscowość: Konin
Kod NUTS: PL414 Koniński
Kod pocztowy: 62-510
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@pkskonin.pl
Tel.: +48 632422011
Faks: +48 632424082
Adres internetowy: https://www.pkskonin.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 736 567.68 EUR
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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: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: Postępu 17A
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającegopodjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawieustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
sięniezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanegocertyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw 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, jeżeliprzesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącejpodstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie Pzp albow terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargunieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
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w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacjiistotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5 i 17.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dniod dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość ookolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
ofertynajkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym
UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulegazawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dniaotrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięciana korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi
Krajowej IzbyOdwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznymweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się
Zamawiającemuoraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowaniaodwoławczego jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej
ze stron.
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie
późniejniż do czasu otwarcia rozprawy.
13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
14. W sprawach nie uregulowanych w SIWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanieprzepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp.
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: 62-676
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:
31/12/2020

