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Ogłoszenie nr 1500000018-N-2018 z dnia 2018-04-19 r.
Gmina Chorzele: Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy
Chorzele.
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY KONCESJI - Usługi
Zamieszczenie ogłoszenia jest obowiązkowe
Umowa koncesji była przedmiotem:
OGŁOSZENIA O KONCESJI/OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
KONCESJI/WSTĘPNEGO OGŁOSZENIA INFORMACYJNEGO
Numer ogłoszenia: 110000072-N-2017
Data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-12-11
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1 .1) NAZWA I ADRES:
Gmina Chorzele, krajowy numer identyfikacyjny 55066788200000, ul. ul. Stanisława
Komosińskiego 1 , 06-330 Chorzele, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 751 65 40,,
e-mail sekretariat@chorzele.pl, , faks 29 751 65 30.
Adres strony internetowej (URL): www.chorzele.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT UMOWY KONCESJI
11.1 Nazwa:
Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Chorzele.
Numer referencyjny: (jeżeli dotyczy):
KNC/1/2017
Umowa koncesji będzie finansowana ze środków pochodzących z projektu/programu
Unii Europejskiej: Nie
11.2 Rodzaj umowy koncesji:
Usługi: Tak
11.3 Krótki opis przedmiotu umowy koncesji:(W/c/^o.vć lub zakres usług lub robót
budowlanych, a w przypadku, gdy przedmiot umowy koncesji nie jest dzielony na części także
rodzaj i ilość robót budowlanych lub usług łub określenie zapotrzebowania i wymagań, o
których mowa w art. 26 ust. I i 2 ustawy o umowie koncesji):
Przedmiotem koncesji jest świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w gminnych
przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Gminy Chorzele na sieci
komunikacyjnej obejmującej następujące linie komunikacyjne: 1. Krzynowłoga WielkaRycice-Aleksandrowo-Lipowiec-Krzynowłoga Wielka, 2. Duczymin-Bugzy Jarki-Bugzy
Płoskie-Bugzy Święchy-Stara Wieś-Opiłki Płoskie-Jarzynny Kierz-Zdziwój Stary-Wólka
Zdziwójska-Zdziwój Nowy-Jedlinka-Duczymin Gadomiec Peronie-Łazy-DąbrowaKrzynowłoga Wielka 3. Krzynowłoga Wielka-Kwiatkowo-Krzynowłoga Wielka, 4.

Duczymin-Bugzy jarki-Bugzy Płoskie-Bugzy Święchy-Stara Wieś-Opiłki Płoskie-Jarzynny
Kierz-Zdziwój Stary-WólkaZdziwójska-Zdziwój Nowy-Jedlinka-Duczymin, 5. DuczyminLiwki-Rapaty Sulimy-Dzieżęga Nadbory-Duczymin, 6. Duczymin-Annowo-Nowa WieśWasiły Zygny-Rapaty Żachy-Dąbrówka Ostrowska-Niskie Wielkie-Duczymin, 7. ZarębyPoścień Wieś-Poścień Wieś szkoła-Pruskołęka-Poścień Zamion- Raszujka-Zaręby, 8. ZarębyŁaz-Zaręby Borek-Zaręby Podrzecze-Mącice-Zaręby, 9. Zaręby-Ścięciel-Zaręby, 10. ZarębyKrukowo-Wierzchowizna-Rawki-Skuze-Nowa Wieś Zarębska- Binduga-RzodkiewnicaZaręby, 11. Krukowo-Wierzchowizna-Nowa Wieś Zarębska-Binduga-Krukowo, 12.
Krukowo-Rzodkiewnica-Krukowo, 13. Chorzele-Budki-Raszujka-Pruskołęka-Chorzele, 14.
Chorzele-Chorzele Kordon-Opaleniec-Chorzele, 15. Chorzele-Brzeski Kołaki-PrzysowyZagaty-Grąd Rycicki-Chorzele, 16. Chorzele-Bagienice-Bogdany Wielkie-Chorzele, 17.
Chorzele-Chorzele Stacja-Chorzele, 18. Chorzele-Niskie Wielkie-Niskie Wielkie KoloniaChorzele, 19. Chorzele-Przątalina-Rembielin-Chorzele, 20. Chorzele Przedszkole-ŁazChorzele, 21. Chorzele-Chorzele Kolej owa-Sosnówek-Zaręby Borek-Zaręby-KrukowoBinduga-Nowa Wieś Zarębska-Skuze-Wierzchowizna-Zaręby Ostrówek-Poścień WieśPoścień Zamion- Pruskołęka-Raszujka-Budki-Chorzele, 22. Chorzele-Bagienice-Niskie
Wielkie-Rapaty Żachy-Duczymin-Annowo-Nowa Wieś-Jedlinka-Zdziwój Stary-Jerzynny
Kierz-Stara Wieś-Bugzy Swięchy-Bugzy Płoskie-Chorzele- Krzynowłoga Wielka-RyciceAleksandrowo-Rembielin-Chorzele. 2). Wykonywanie regularnych przewozów osób w
określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej/liniach komunikacyjnych.
3). Świadczenie usługi przewozowej przy wykorzystaniu własnych środków transportu
drogowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
11.4 Informacja o częściach:
Przedmiot umowy koncesji podzielony jest na części: Nie
11.5 Główny kod CPV:60112000-6
Dodatkowe kody CV\'.(jeżeli dotyczy)
Kod CPV
60100000-9

11.6 Szacunkowa wartość umowy koncesji:(/eże/; dotyczy):
Wartość bez VAT: 892535 Waluta: PLN
Metody wykorzystane do obliczenia szacunkowej wartości umowy koncesji nie były
określone w innych dokumentach koncesji Nie
Opis metod wykorzystanych do obliczenia szacunkowej wartości umowy koncesji:
Szacunkową wartość umowy koncesji ustalono w oparciu o przepis art. 6 ustawy o umowie
koncesji tj. jako całkowity przychód koncesjonariusza uzyskany w okresie obowiązywania
umowy, bez podatku od towarów i usług, oszacowany przez zamawiającego z zachowaniem
należytej staranności, z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług i zarządzanie tymi
usługami, będących przedmiotem koncesji. Ponadto, zamawiający szacował wartość umowy
koncesji przy użyciu obiektywnej metody określonej w dokumentach koncesji uwzględniając
enumeratywnie określone w ustawie wartości (art. 6 ust. 4).
11.7 Całkowita wartość zawartej umowy koncesji
Wartość bez VAT: 892535 Wałuta: PLN
II.8 Informacje dodatkowe(/tóc// dotyczy):

SEKCJA III: ZAMIAR ZAWARCIA UMOWY KONCESJI

III.l Część przedmiotu umowy koncesji(/eie// dotyczy)
Zawarcie umowy koncesji dotyczy części nr 0
Nazwa:
III.2 Krótki opis przedmiotu zawartej umowy koncesji (wielkość lub zakres usług lub
robót budowlanych
Jak wpkt II. 3
III.3 Zastosowana procedura zawarcia umowy koncesji (wielkość lub zakres usług lub
robót budowlanych )
Postępowanie prowadzące do wyboru Wykonawcy zostało przeprowadzone na podstawie art.
29 ust. I pkt 2) ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Postępowanie
składało się z kilku etapów; 1 etap: przygotowanie i publikację Ogłoszenia o koncesji wraz z
wymaganymi załącznikami, 2 etap: negocjacje, 3 etap: zaproszenie do złożenia ofert, 4 etap:
ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.
Zostało przeprowadzone postępowanie o zawarcie umowy koncesji bez uprzedniej publikacji
ogłoszenia o koncesji: Nie
Postępowanie zostało wszczęte w oparciu o art. ustawy o umowie koncesji
Uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowanej podstawy przeprowadzenia postępowania o
zawarcie umowy koncesji bez uprzedniej publikacji ogłoszenia;
III.4 Kryteria oceny ofert zastosowane w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, jeżeli dotyczy)
Kryterium
Koszt 1 wozokilometra
Minimum 80 % Taboru Obsługującego ww. linie wyposażone w klimatyzację i
ogrzewanie postojowe
Ponad 50 % taboru spełniającego wyższe normy spalin niż EURO 5
Tabor z niską podłogą przynajmniej w 1 wejściu autobusów

Znaczenie
50,00
25,00
20,00
5,00

111.5 Liczba ofert(/tóe// dotyczy):
Liczba złożonych ofert 2
Liczba ofert złożonych przez wykonawców należących do kategorii małych i średnich
przedsiębiorstw 2
Liczba ofert złożonych przez wykonawców z innych państw członkowskich UE 0
Liczba ofert złożonych przez wykonawców z innych państw, niebędących członkami UE 0
Liczba ofert złożonych drogą elektroniczną 0
111.6 Wartość umowy koncesji
Szacunkowa wartość umowy koncesji: Wartość bez VAT: 0 Waluta;

Wartość zawieranej umowy koncesji: Wartość bez VAT: 892535 Waluta: PLN
Zasadnicze warunki finansowe zawartej umowy koncesji (ceny, przychody z opłat i kar,
nagrody i płatności na rzecz koncesjonariusza, dotacje i przychody od osób trzecich, wartość
dostaw i usług udostępnianych koncesjonariuszowi przez zamawiającego, wartość opcji):

III.7 Data zawarcia umowy koncesji: 2018-03-05

111.8 Okres obowiązywania umowy koncesji
Okres obowiązywania umowy koncesji w miesiącach 0 albo w dniach 0 , albo
Początek terminu obowiązywania umowy koncesji 2018-03-05
Koniec terminu obowiązywania umowy koncesji 2018-12-31
111.9 Wykonawca
Umowa koncesji została zawarta z grupą wykonawców Nie
Koncesjonariuszem został wykonawca z sektora małych i średnich przedsiębiorstw Tak
Koncesjonariuszem został wykonawca z innego państwa członkowskiego UE Nie
Koncesjonariuszem został wykonawca z innego państwa, niebędącego członkiem UE Nie
Imię i nazwisko albo nazwa wykonawcy:
Beata Czaplicka i Krzysztof Czaplicki działający na podstawie umowy spółki cywilnej pod
nazwą: Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. B. Czaplicka, K. Czaplicki
Krajowy numer identyfikacyjny wykonawcy:
761-10-02-262
Adres pocztowy:
ul. Makowska 108
Miejscowość: Przasnysz, Kod pocztowy: 06-300
Państwo: Polska, Województwo: mazowieckie
Tel: (029)752-72-96, Fax: (029)752-72-96, Email: bczaplicka@poczta.onet.pl
111.10 Podwykonawstwo
Przewidywane jest wykonanie części przedmiotu umowy koncesji przez podwykonawców:
Nie
Zakres lub wartość procentowa części przedmiotu umowy koncesji, która zostanie
powierzona podwykonawcom:
-/%

Krótki opis części przedmiotu umowy koncesji, przewidzianej do realizacji przez
podwykonawców: ----Szacunkowa wartość części przedmiotu umowy koncesji, przewidzianej do realizacji przez
podwykonawców:
Wartość bez VAT: ----- Waluta:----III.8 Informacje dodatkowe(/eże// dotyczy)
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