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Gdańsk: Usługa wynajmu autokaru wraz z kierowcą na potrzeby Wydziału Elektroniki, 

Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 

Numer ogłoszenia: 72380 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i 

Informatyki , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 348 61 52, 

faks +48 58 347 24 45. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.pg.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wynajmu autokaru wraz 

z kierowcą na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 

Gdańskiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest usługa w zakresie wynajmu 1 autokaru wraz z kierowcą, z minimum 50 

miejscami siedzącymi, do przewozu osób na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji 

i Informatyki Politechniki Gdańskiej, zgodnie z wymogami SIWZ oraz wzorem umowy - 

załącznik nr 6 do SIWZ stanowiącym jej integralną część oraz poniższym harmonogramem: 

1) Wyjazd w dniu 21 maja 2016 r r. o godzinie 16.30 z parkingu samochodowego 

zlokalizowanego przy Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 

Gdańskiej od strony ul. Siedlickiej. Autokar powinien czekać na pasażerów od godz. 16.15 1/ 

Trasa : Gdańsk ul. Siedlicka - Wróblówka Mariusz Wróbel Red, 80-174 Gdańsk Otomin, ul. 

Borówkowa 13 2) Powrót: 1/ godz. 22:00 - wyjazd z WRÓBLÓWKI Otomin i przejazd do 

http://www.dzp.pg.gda.pl/


Dworca PKP Gdańsk-Wrzeszcz. Autokar powinien czekać na pasażerów od godz. 22:00, 2/ 

godz. 0:30 - wyjazd z WRÓBLÓWKI Otomin , przez PKP Gdańsk Główny, do PKP 

GDAŃSK - Wrzeszcz 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakupu usług (do 2 

autokarów), przekraczając ilości określone w rozdziale III pkt. 1, w przypadku jeżeli okaże 

się, że jest większe od szacowanego zapotrzebowanie, przy zachowaniu cen jednostkowych 

określonych przez Wykonawcę w ofercie oraz nie przekraczając wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 3. Postępowanie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prawa opcji w 

wysokości - do 100% zamówienia podstawowego. 4. Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na 

2 autokar w terminie nie dłuższym niż 1 tydzień od dnia wyznaczonego na dzień wykonania 

usługi. 5. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach, 

jak zamówienie podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego. 6. Po stronie 

Wykonawcy są wszelkie opłaty za między innymi: paliwo, parkingi, opłaty drogowe. 7. 

Zamawiający nie ponosi również kosztów wyżywienia i noclegów kierowcy. 8. W cenie 

należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym 

podatek od towarów i usług, ubezpieczenie OC i NNW, koszty paliwa, eksploatacji, 

serwisowania, dojazdów, koszty postoju, koszty parkingów, koszty robocizny. 9. 

Zamawiający wymaga aby: - zachować należytą staranność przy realizacji zamówienia, - 

ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez 

ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, - oferowany pojazd był czysty, 

wyposażony w fotele pasażerskie, z wysokim oparciem, czynny system ogrzewania i 

wentylacji lub klimatyzacji, - pojazd był w pełni sprawny technicznie, przystosowany do 

transportu określonej w zamówieniu liczby osób, zapewniając wszystkim przewożonym 

osobom siedzące miejsca, - stan techniczny pojazdu spełniał warunki dopuszczenia do ruchu 

drogowego, zgodne z obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym, - Wykonawca 

posiadał aktualną polisę ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków; - Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania krajowego transportu 

drogowego osób, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tj. 

Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego. 10. Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność 

techniczną pojazdu, jak również za pełną dokumentację wraz z ubezpieczeniami 

gwarantującymi ich przejazd zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11. Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie czasu pracy kierowcy 

oraz przestrzegania ogólnych warunków przewozu. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do poinformowania Inspekcji Transportu Drogowego w przypadku, gdy warunki techniczne 

pojazdu wzbudzą wątpliwości Zamawiającego. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli 

pojazd nie będzie mógł uczestniczyć w ruchu, Wykonawca zobowiązany jest podstawić 

niezwłocznie inny pojazd zastępczy, odpowiadający wymaganiom określonym w niniejszej 

SIWZ, w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od zgłoszenia telefonicznego. 13. W przypadku 

awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie sprawny pojazd 

odpowiadający wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ, nie później niż w ciągu godziny 

od momentu ujawnienia awarii. Wszystkie koszty związane z podstawieniem pojazdu 

zastępczego, koszty związane z usunięciem awarii, koszty powstałe w związku z transportem 

pojazdu do siedziby Wykonawcy oraz koszty uczestników wyjazdu i Zamawiającego 

powstałe na skutek awarii obciążą Wykonawcę.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 



  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 

21.05.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

osób, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz.U.nr 125 poz. 1371 z późn. zm.) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia - załącznik nr 3 do specyfikacji 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia - załącznik nr 3 do specyfikacji 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia - załącznik nr 3 do specyfikacji 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia - załącznik nr 3 do specyfikacji 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

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 wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli 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 niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 



 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1/Jeżeli 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 III.4.3.1, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

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 - 90 

 2 - komfort jazdy - 10 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika 

Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 

Gdańsk. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 08.04.2016 godzina 12:30, miejsce: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, 

Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 127. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 

                                                           DZIEKAN 

                                                                    prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła 


