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Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59
Poznań
60 - 770
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Flis
E-mail: zamowienia@ztm.poznan.pl 
Faks:  +48 618346147
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ztm.poznan.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:
Prowadzenie kontroli biletów na rzecz Zarzau Transportu Miejksiego w Poznaniu
Numer referencyjny: ZTM.EZ.3310.20.2017

II.1.2) Główny kod CPV
79313000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego usługi
kontroli biletów tj. dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za przewóz osób w środkach lokalnego
transportu zbiorowego wykonujących przewozy na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu
w pojazdach komunikacji miejskiej na obszarze miasta Poznania i gmin, z którymi Miasto Poznań zawarło
porozumienia międzygminne.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 11 995 200.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

mailto:zamowienia@ztm.poznan.pl
www.ztm.poznan.pl
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego usługi
kontroli biletów tj. dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za przewóz osób w środkach lokalnego
transportu zbiorowego wykonujących przewozy na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu
w pojazdach komunikacji miejskiej na obszarze miasta Poznania i gmin, z którymi Miasto Poznań zawarło
porozumienia międzygminne polegającej na:
1) sprawdzeniu czy osoby, które zawarły umowę przewozu tj. pasażerowie publicznego transportu zbiorowego,
posiadają dokument przewozu uprawniający pasażera do przejazdu środkiem komunikacji miejskiej,
2) w przypadku przejazdów bezpłatnych, albo ulgowych sprawdzeniu dokumentu lub zapisu elektronicznego
poświadczającego uprawnienie do ww. przejazdów, a w razie stwierdzenia braku wskazanego dokumentu
przewozu, wystawienia opłaty dodatkowej zgodnie
z art. 33a ustawy Prawo przewozowe,
3) sprawdzeniu czy pasażerowie przestrzegają zasad dotyczących przewozu

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

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
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
Postępowanie zostało wszczęta na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017r. Dz.U. , poz. 1579 z ze zm.)
Zgodnie z art. 67 ust. 12 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust.
1-3austawy Pzp może udzielić zamówienie osobie prawnej, spełnione są łącznie wszystkie przesłanki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi
jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące
zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna
osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez
zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje
kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
MPK Poznań Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Poznań. Miasto Poznań posiada 100
%udziałów w Spółce w związku z czym spełnia przesłankę określoną w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit a) ustawy
Pzp,polegającą na sprawowaniu kontroli nad osobą prawną, a w szczególności polegającą na dominującym
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wpływiena cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami osoby prawnej. Posiadanie
przezMiasto Poznań 100 % udziałów w Spółce implikuje również spełnienie przesłanki wynikającej z art. 67 ust.
1 pkt12 lit. c) ustawy Pzp, dotyczącej braku bezpośredniego udziału kapitału prywatnego w osobie prawnej.
MPK Sp. z o.o., działając jako przewoźnik na terenie aglomeracji poznańskiej świadczy usługę
transportupublicznego zgodnie z poleceniem Urzędu Miasta Poznania Zarządu Transportu Miejskiego,
w związku z czymponad 90 % działalności Spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez
Zamawiającego, a tymsamym spełnia przesłankę wynikającą z art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b) ustawy Pzp.

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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

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

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
07/12/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z.o.o., ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań
ul. Głogowska 131/133
Poznań
60-244
Polska
Kod NUTS: PL415
Adres internetowy:http://www.mpk.poznan.pl/
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 11 995 200.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 11 995 200.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

•Informacja podana w pkt. V.2.1) ogłoszenie jest datą wysłania niniejszego ogłoszenia do publikacji, a nie
datą zawarcia umowy. Jednak Zamawiający został zmuszony do wpisania tej daty przez formularz, który
niezezwala na niewypełnienie punktu V.2.1) ogłoszenia. Prawdziwa data zawarcia umowy zostanie podana
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.
Ponadto obie kwoty podane w pkt. V.2.4) ogłoszenia, to kwoty stanowiące punkt wyjścia do negocjacji i
mogą się różnić od kwot ostatecznych podanych w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia. Zamawiający przed
rozpoczęciem negocjacji nie jest w stanie podać całkowitej końcowej wartości zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

http://www.mpk.poznan.pl/


4 / 4

ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe terminy na wniesienie odwołania określa art 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r. Dz.U., poz. 1759 z ze zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/12/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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