
Chełm Śląski: Organizowanie przewozów pasażerskich autobusami na trasie Imielin -Tychy - 
Imielin linią 554.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. 
śląskie, tel. 032 2257503, faks 032 2257504.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmsl.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizowanie przewozów 
pasażerskich autobusami na trasie Imielin -Tychy - Imielin linią 554..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Organizowanie 
przewozów pasażerskich autobusami na trasie Imielin -Tychy - Imielin linią 554. Przewozy muszą 
być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiającego rozkładem jazdy w godzinach 430 
- 2330 od poniedziałku do piątku i w godzinach 600 - 2200 w soboty, niedziele i święta. Autobusy 
muszą posiadać minimum dwoje drzwi z czego jedne min. o szerokości 100 cm. Zamawiający 
będzie uiszczał opłatę za wozokilometry przejechane na terenie gminy (tj. długość trasy 9,7 km). 
Łącznie w przeciągu miesiąca (w zależności od ilości dni wolnych i roboczych ) do wykonania jest 
średnio w ciągu miesiąca 12.000 wozokilometrów (teren gminy).Łączny przebieg trasy od 
przystanku Imielin most poprzez gminę Chełm Śląski, Bieruń do przystanku Tychy dworzec PKP. 
Wykonawca zapewni zakup biletów jednorazowych i miesięcznych w wydzielonych punktach bądź 
w autobusie, które będzie utrzymywał na własny koszt. Cena biletów nie może być większa niż 
aktualnie obowiązujące w KZK GOP (dotyczy również zniżek). Każdorazowa zmiana cen biletów 
bądź zniżek wymaga pisemnej akceptacji zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 
12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 



FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział 
wykonawcy, którzy: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b)posiadają 
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia . c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie 
z art. 24 Prawo Zamówień Publicznych. e)jeżeli oferta wykonawców którzy ubiegali się 
wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana to zamawiający będzie żądał przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego ,umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców. f)ponadto wszyscy wykonawcy muszą złożyć oświadczenia wymagane w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać 
następujące dokumenty i oświadczenia: a)wypełnioną kartę ofertową stanowiącą załącznik 
nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; b)umowy regulujące współpracę 
podmiotów występujących wspólnie; c)dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą 
wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień (prawo jazdy, licencja,zezwolenie na prowadzenie 
krajowego zarobkowego,zbiorowego przewozu osób); d)wykaz wykonanych w okresie 
ostatnich trzech lat usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane z 
należytą starannością ( min 1 referencje

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: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 



zamówienia: www.chelmsl.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 
Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 41- 403 Chełm Śląski.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15.12.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 41- 403 Chełm 
Śląski.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.


