Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska
Gmina Krośnice
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice,
Tel 071 384 60 00

Krośnice, dnia 7 grudnia 2017 roku
Znak sprawy: RGPOŚiI.271.35.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY
OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH
NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8
1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Krośnice ul. Sportowa 4 56-320 Krośnice
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 roku
prawo zamówień publicznych).
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.krosnice.pl
4. Opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa Operatora polegająca na wykonywaniu
wąskotorowych przewozów turystycznych na Krośnickiej Kolei Wąskotorowej,
zarządzaniu powierzoną infrastrukturą kolejową KKW oraz przeprowadzaniu corocznych
rewizji zewnętrznych kotła parowozu.
Nazwy i kody (CPV) grup, klas i kategorii usług:
 60200000-0 usługi transportu kolejowego
 50222000-7 usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
 63711000-6 usługi dodatkowe w zakresie transportu kolejowego
 79420000-4 usługi związane z zarządzaniem
5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
7. Termin realizacji zamówienia:
Usługę należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej
niż od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.03.2021r przy czym:
a) w zakresie pełnienia funkcji Operatora KKW: od dnia podpisania umowy, ale nie
wcześniej niż od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2020r,
b) w zakresie rozliczenia Operatora
z poniesionych kosztów i uzyskanych
przychodów, złożenia sprawozdań oraz wypłaty Operatorowi rekompensaty lub
przeznaczenia Zamawiającemu nadwyżki od dnia podpisania umowy, ale nie
wcześniej niż od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.03.2021r,
c) w zakresie przeprowadzenia rewizji zewnętrznych lokomotywy PX48-1907:
Operator zobowiązany jest wykonać rewizje zewnętrzne w latach: 2018, 2019 i
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2020 w terminach wynikających
z Decyzji Transportowego Dozoru
Technicznego,
d) Infrastruktura KKW zostanie Operatorowi przekazana protokołem zdawczo –
odbiorczym w dniu, od którego rozpoczyna się realizacja zamówienia.
8. Warunki wymagane od wykonawców:
1. Zamawiający stawia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu dotyczące
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej.
Wykonawca musi wykazać, iż posiada wymagane prawem uprawnienia, o których
mowa w art. 17e ust. 3 i 4 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28.03.2003r. (Dz.
U 2017.2117 t.j.), umożliwiające mu korzystanie z infrastruktury kolejowej tj.
świadectwa bezpieczeństwa lub certyfikatu bezpieczeństwa.
2. Zamawiający stawia szczegółowy warunek udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności zawodowej.
W zakresie posiadania zdolności zawodowej Wykonawca zobowiązany jest:
a) wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał,
przez okres minimum 8 miesięcy, usługę polegająca na prowadzeniu osobowego
ruchu kolejowego trakcją parową i spalinową (dla każdej jednostki z osobna).
b) wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał,
przez okres minimum 12 miesięcy łącznie, usługę polegająca na zarządzaniu
infrastrukturą kolejową.
c) Wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
przynajmniej dwie (2) rewizje zewnętrzne kotła parowozu
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni
zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają wspólnie
(łącznie).
W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów trzecich na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany
przez Zamawiającego warunek spełniają wspólnie (łącznie) z podmiotem trzecim, na
zasoby którego Wykonawca się powołuje.
3. Zamawiający stawia szczegółowy warunek udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej.
W zakresie zdolności technicznej Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie
dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: osobami,
posiadającym stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa kolejowego, w liczbie
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niezbędnej do obsadzenia stanowisk bezpośrednio związanych prowadzeniem ruchu
kolejowego na KKW tj.:
− minimum jednego maszynisty trakcji parowej/prowadzącego pociąg lub pojazd
kolejowy trakcji parowej
− minimum jednego maszynisty trakcji spalinowej/prowadzącego pociąg lub pojazd
kolejowy trakcji spalinowej
− minimum jednego kierownika pociągu
− minimum jednego toromistrza/obchodowego
− jednego dyżurnego ruchu
Na podstawie art. 22d ust 3 Ustawy o transporcie kolejowym osoby zatrudnione na
stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu
kolejowego
oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych
zobowiązane są posiadać wymagane wykształcenie, spełnić wymagania zdrowotne,
fizyczne i psychiczne, posiadać wymagane przygotowanie zawodowe oraz zdać egzamin
kwalifikacyjny. Szczegółowe wymagania określone zostały w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie pracowników zatrudnionych
na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu
kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów (Dz. U. 2015, poz. 46).
4. Zamawiający stawia szczegółowy warunek udziału w postępowaniu w zakresie
sytuacji finansowej.
W zakresie znajdowania się w sytuacji finansowej Wykonawca musi wykazać, iż:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: 300.000,00 PLN
(słownie: trzysta tysięcy złotych). W celu potwierdzenia powyższego warunku
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia wraz dowodem opłaty składki.
b) posiada wolne środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczające do
realizacji zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 000zł . Dla ww. wartości
wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie
przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego
postępowania.
9. Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 (słownie: cztery tysiące
złotych 00/100)
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1) Cena zamówienia – 60 %,
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 40 %.
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11. Termin i miejsce składania ofert:
siedziba Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice pokój nr 17 do
dnia 15.12.2017 roku do godziny 10.00.
12. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
13. Umowa ramowa: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Dynamiczny system zakupów: Zamawiający nie przewiduje ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów.
15. Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji
elektronicznej.
16. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
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