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Zamawiający:

Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
ul. Barbary 21 A
40-053 Katowice
tel. 48 327438401
faks. 48 322519745

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotycząca
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWĘ, WDROŻENIE
I UTRZYMANIE SYSTEMU DYNAMICZNEJ INFORMACJI
PASAŻERSKIEJ
ORAZ
DOSTAWĘ PROFESJONALNEGO NARZĘDZIA
INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO MODELOWANIE
I ANALIZOWANIE RUCHU
Główny przedmiot zamówienia
CPV - 48 81 32 00 – 2 – System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego.
CPV - 48 81 30 00 – 2 – System informacji ruchu pasażerskiego.
CPV - 48 81 31 00 – 1 – Elektroniczne tablice informacyjne.

Dodatkowy przedmiot zamówienia
CPV - 71 24 20 00 – 6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.
CPV - 48 80 00 00 – 6 – Systemy i serwery informacyjne.
CPV - 48 90 00 00 – 7 – Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.
CPV - 48 61 10 00 – 4 – Pakiety oprogramowania dla baz danych.
CPV - 72 26 30 00 – 6 – Usługi wdrażania oprogramowania.
CPV - 45 31 00 00 – 3 – Roboty instalacyjne elektryczne.

Zatwierdzam :

Katowice, dn. 20 czerwca 2011r

..................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Czerwiec 2011 r.
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1.

2.

3.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
40-053 Katowice, ul. Barbary21A.
NIP: 954-22-46-280
tel.: 48 327438401
faks: 48 322519745
strona internetowa: www.kzkgop.com.pl
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną w dalszej części ustawą Pzp. W
zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej
dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
2.2. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.
2.3. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO (PRIORYTET: VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe
sieci transportowe DZIAŁANIE: 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku nie otrzymania
dofinansowania z UE, zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt. 1 ustawy Pzp.
2.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem okoliczności,
o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu
dynamicznej informacji pasażerskiej oraz dostawa profesjonalnego narzędzia informatycznego
wspierającego modelowanie i analizowanie ruchu.
Część pierwsza zamówienia obejmuje:
a. wykonanie pełnej dokumentacji projektowej Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej
(SDIP),
b. zebranie wszystkich koniecznych do realizacji SDIP pozwoleń oraz zezwoleń,
c. dostawę i uruchomienie na podstawie uprzednio przygotowanej i uzgodnionej
z Zamawiającym pełnej dokumentacji projektowej 72 elektronicznych tablic informacyjnych
oraz 177 urządzeń pozwalających na ustalenie lokalizacji pojazdu i przesłanie tej informacji
do centrum zarządzania wraz z systemem zarządzania przepływem tej informacji w czasie
rzeczywistym,
d. dostawę i uruchomienie profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierającego
modelowanie i analizowanie ruchu,
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e. przeprowadzenie szkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w ilości godzin oraz
w zakresie, o którym mowa w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” zawartym
w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca przeprowadzi co najmniej 4 pełne kilkugodzinne
(trwające co najmniej 5 godzin każde) szkolenia z obsługi systemu: ogólne dla wszystkich
użytkowników (dla około 100 osób), szczegółowe dla poszczególnych grup korzystających
z systemu tj. administratorów (dla około 20 osób), operatorów (dla około 20 osób),
dyspozytorów (dla około 40 osób) oraz osób korzystających z profesjonalnego narzędzia
informatycznego wspierającego modelowanie i analizowanie ruchu (dla około 4 osób),
f.

utrzymanie systemu w okresie wdrażania.

Pierwsza część zamówienia kończy się Protokołem odbioru końcowego wdrożenia Systemu.

Pierwsza część zamówienia będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju

Regionalnego

w

ramach

PROGRAMU

OPERACYJNEGO

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.
Część druga zamówienia obejmuje: świadczenie usług utrzymania systemu, usług serwisowych
na dostarczony przedmiot zamówienia i usuwanie wad ujawnionych przez „okres trwałości projektu
unijnego”, określony w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. trwający
przez 60 miesięcy od podpisania „Protokołu odbioru końcowego wdrożenia systemu (pierwszej
części przedmiotu umowy)”. Usługa utrzymania systemu obejmuje m.in. utrzymanie serwisowoeksploatacyjne

wszystkich

elementów

Systemu,

niezbędnych

do

jego

prawidłowego

funkcjonowania. Wykonawca w okresie „utrzymania Systemu” zapewni łączność między
poszczególnymi komponentami Systemu na parametrach nie gorszych, niż w dniu podpisania
„Protokołu odbioru końcowego wdrożenia Systemu (pierwszej części przedmiotu umowy).
Druga część Zamówienia kończy się Protokołem odbioru końcowego utrzymania Systemu.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia) oraz Załącznik nr 2A do SIWZ (Formularz cenowy).

4.

OFERTY CZĘŚCIOWE.
4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.

OFERTY WARIANTOWE.
5.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia – 75 miesięcy od udzielenia zamówienia, w tym:
3
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a) 15 miesięcy od dnia podpisania umowy w zakresie:
• wykonania pełnej dokumentacji projektowej Systemu Dynamicznej Informacji
Pasażerskiej (SDIP),
•

zebrania wszystkich koniecznych do realizacji SDIP pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień itp.

•

dostawy i uruchomienia na podstawie uprzednio przygotowanej i uzgodnionej
z Zamawiającym

pełnej

dokumentacji

projektowej

72

elektronicznych

tablic

informacyjnych oraz 177 urządzeń pozwalających na ustalenie lokalizacji pojazdu
i przesłanie tej informacji do centrum zarządzania wraz z systemem zarządzania
przepływem tej informacji w czasie rzeczywistym,
•

dostawy i uruchomienia profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierającego
modelowanie i analizowanie ruchu,

•

przeprowadzenia szkoleń wskazanych przez Zamawiającego osób w ilości godzin oraz
w zakresie, o którym mowa w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” zawartym
w Załączniku nr 1 do SIWZ.

b) 60 miesięcy od podpisania Protokołu odbioru końcowego wdrożenia systemu (pierwszej części
przedmiotu umowy), które stanowią okres trwałości projektu unijnego, określonego w art. 57
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r., w zakresie usług utrzymania
systemu, świadczenia usług serwisowych na dostarczony przedmiot zamówienia i usuwania
wad ujawnionych w tym okresie.
7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
7.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1, który:
a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie w ramach jednego zamówienia zaprojektował
kompletny system dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym o charakterze
zbliżonym do przedmiotu zamówienia tj. obsługujący minimum 100 pojazdów i co najmniej
40 elektronicznych tablic - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie,
b. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie w ramach jednego zamówienia dostarczył i wdrożył
kompletny system dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym o charakterze
zbliżonym do przedmiotu zamówienia tj. dostarczył co najmniej 40 elektronicznych tablic
informacyjnych i 100 urządzeń do montażu w pojazdach pozwalających na ustalenie
lokalizacji pojazdu i przesłanie tej informacji do centrum zarządzania, a następnie do
zamontowanych na przystankach elektronicznych tablic informacyjnych wraz z systemem
zarządzania przepływem tej informacji w czasie rzeczywistym - o wartości brutto nie
mniejszej niż 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów zł) - w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełniać
łącznie,
c. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł
(słownie: pięć milionów zł) - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie,
d. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) równą co
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7.2

7.3

7.4

7.5

8.

najmniej 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), (w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą
spełniać łącznie).
e. dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia (w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek
wykonawcy mogą spełniać łącznie):
• co najmniej jedna osoba z wykształceniem wyższym ekonomicznym,
• co najmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe prawnicze
• co najmniej dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe techniczne z zakresu
teleinformatyki, które w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
uczestniczyły w projektowaniu systemów zarządzania transportem. Przynajmniej jedna
osoba musi posiadać doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji
projektowej.
• co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niskiego
napięcia (NN) i średniego napięcia (SN)
• co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu, na
podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w punktach 8.1 do
8.5 SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli
z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy,
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 8.3 SIWZ, dotyczącej tych
podmiotów.
Ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust 1 ustawy Pzp zostanie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów
wymienionych w punktach 8.6 do 8.11 SIWZ
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punktach 8.6 do 8.11
SIWZ.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt 7.1 SIWZ Wykonawca
powinien złożyć wraz z ofertą:
8.1. Oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Załącznik nr 3 do SIWZ).
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8.2.

8.2a

8.3.

8.3.a

8.4.

8.5.

Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed, upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie określonym w pkt
7.1.a. z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączyć
dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed, upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie określonym w pkt
7.1.b. z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Załącznik nr 6 do SIWZ)
oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
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 na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) równą co najmniej 10 000
000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia
(składa Wykonawca, który na dzień składania ofert nie dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia).

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
8.6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ).
8.7.
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 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 ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
8.8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.11. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwagi:
1.

Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy prze
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
6
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wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
Wykonawca ten zamiast dokumentów, o których mowa:
- w pkt 8.7. – 8.9. i 8.11. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- w pkt 8.10. SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

3.
4.
5.

6.
a)

b)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 (Uwagi), zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli kwoty w dokumentach określone są w walucie innej niż w złotych polskich, Zamawiający dokona
ich przeliczenia na złote polskie według kursu średniego, publikowanego przez NBP z dnia będącego
upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać sie o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
Każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, tj. złożyć dokumenty wymienione w pkt. 8.6. - 8.11 SIWZ.
W odniesieniu do pozostałych dokumentów wymienionych w pkt 8.1. do 8.5. SIWZ, Wykonawcy mogą
złożyć jeden wspólny dokument.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów
dotyczących danego Wykonawcy, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego
Wykonawcę.

INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
9.1. Zamawiający wymaga, aby wszelkie oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane były do
Zamawiającego w formie pisemnej w języku polskim (art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust.1 i 2 ustawy Pzp).
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Danuta Kolmer – Naczelnik Wydziału
Zamówień Publicznych, pok. nr 138, piętro I, w godz. od 12:00 do 14:00, tel.: 48 327438471.
9.2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem
pod warunkiem obligatoryjnego niezwłocznego przekazania ich w formie pisemnej.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Zamawiający wyłącza formę porozumiewania się drogą elektroniczną!
9.
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10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
10.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście
tysięcy złotych).
Wadium należy złożyć w terminie do dnia 03.08.2011 r. do godz. 1000
10.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
− pieniądzu,
− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
− gwarancjach bankowych,
− gwarancjach ubezpieczeniowych,
− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 b ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
10.3. Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto Getin
Bank S.A. 56 1560 1111 0000 9070 0003 5530. Przed upływem terminu składania ofert, na koncie
Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze, tzn. powinien być uznany rachunek Zamawiającego na
kwotę wadium.
10.4. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć przed upływem terminu składania ofert
w kasie w siedzibie Zamawiającego (parter, pokój 008) w formie oryginału dokumentu.
10.5. Kopia dokumentu wniesienia wadium powinna być dołączona do oferty.
10.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja nie
może zawierać warunku, że żądanie wypłaty powinno być przekazane za pośrednictwem banku
prowadzącego rachunek Zamawiającego (Beneficjenta).
10.7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a
w/w ustawy.
10.8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający określi termin ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę.
10.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp.
10.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych art. 46 ust. 5 oraz art.
46 ust. 4a ustawy Pzp.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
11.1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 60 dni.
11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
12.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, własnoręcznie
podpisana (czytelny podpis albo pieczątka imienna i podpis) przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana przez osoby nie upoważnione
do składania oświadczeń woli, Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo do składania
oświadczeń woli w jego imieniu dla osób podpisujących ofertę. Pełnomocnictwo powinno być złożone
w oryginale, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Oferta powinna być
umieszczona w trwale zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej bezśladowe otworzenie (np.
opieczętowana na wszystkich połączeniach), oznaczonej napisem „Przetarg nieograniczony - System
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (znak sprawy: ZP/…/PZ/…/11)” Koperta powinna być
opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego, jak również napisem: „Nie
otwierać przed dniem 03.08.2011 roku, godzina 10:30."
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12.2 Jeżeli koperta nie będzie opisana i oznakowana jak wyżej, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności
za nieprawidłowe lub przedwczesne otwarcie oferty.
12.3 Wszystkie oświadczenia i wykazy powinny być podpisane przez osoby, o których mowa w punkcie
12.1.
12.4 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujacych wspólnie.
12.5 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz
zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać
z treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.
12.6 Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
12.7 Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiajacy może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
12.8 Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osoby
podpisujące ofertę. Zaleca się, aby zmiany były dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie
istniejącego zapisu i wstawienie obok zapisu innego.
12.9 Wszystkie strony oferty (włącznie z załącznikami) powinny być spięte w sposób uniemożliwiający
wysunięcie się którejkolwiek ze stron.
12.10 Oferta winna zawierać:

wypełniony Formularz Ofertowy (Załącznik nr 2 do SIWZ)

wypełniony Formularz cenowy (Załącznik nr 2A do SIWZ).
Ponadto do oferty należy dołączyć:

oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 8 SIWZ,

dokument potwierdzający wniesienie wadium (kserokopia polecenia przelewu lub dokumentu
wniesienia wadium w innej formie wymienionej w pkt. 10.2 SIWZ).
Zaleca się dołączenie do oferty spisu treści.
12.10.a Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
12.11 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
12.12 Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12.13 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
wycofać złożoną ofertę. Oświadczenia o wprowadzanych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być
doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert na piśmie pod rygorem
nieważności. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP,
40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, (kancelaria – pok. nr 014, parter) w godzinach pracy,
00
00
tj. w godzinach od 7 do 15 . Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia, a jej
treść musi odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
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13.2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) w księdze kancelaryjnej, a ofercie zostanie
nadany kolejny numer.
13.3. Termin składania ofert upływa w dniu 03.08.2011 r. o godz. 1000.
13.4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom po
upływie terminu do wniesienia odwołania.
13.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2011 r. o godz. 1030 w siedzibie Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP (parter pok. nr 015),
13.6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
13.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
13.8. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny.
13.9. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert Zamawiający przekaże
niezwłocznie informacje, o których mowa w punkcie 13.7 i 13.8.
14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
14.1. Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość brutto (z podatkiem VAT) wykonania przedmiotu
zamówienia, tj. zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu dynamicznej informacji
pasażerskiej oraz dostawę profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierającego modelowanie
i analizowanie ruchu.
14.2 Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
14.3 Zaoferowana cena musi uwzględniać koszty wykonania wszelkich prac i czynności związanych
z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie
Wykonawcy.
14.4 Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
14.5. Jeżeli oferta zawierać będzie błędy w obliczeniu ceny, oferta zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 punkt 6
ustawy Pzp).
15.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w pieniądzu (walucie)
Rzeczypospolitej Polskiej (złotych polskich).

16.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT.

16.1. Zamawiający ustala jedno kryterium oceny ofert i jego znaczenie:
Cena – 100%
16.2. Każdy z członków komisji przetargowej, który będzie dokonywać oceny ofert, przyzna ofercie
z najniższą ceną 100 punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane przez każdego z członków
komisji przetargowej punkty obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru:
cena najniższa
cena oferty badanej

x

100
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16.3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z największą ilością punktów spośród
ofert nieodrzuconych oraz spośród ofert Wykonawców niewykluczonych z postępowania.
16.4. Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
16.5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
17.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy poda
Zamawiającemu:

aktualny numer konta bankowego,

nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia, adres poczty
elektronicznej,

formę wnoszonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

dane podwykonawców.
17.2. Jeżeli Wykonawcą będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, przed zawarciem
umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej. Nie podanie danych, o których mowa powyżej będzie uznane jako
uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.
17.3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
17.4. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania faksem
zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie
złożona tylko jedna oferta.
17.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny,
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR
UMOWY
Istotne dla stron postanowienia umowy, a w szczególności przedmiot umowy, wynagrodzenie, kary
umowne, możliwości zmian umowy i warunki ich wprowadzania, zawarte są w Załączniku nr 8 do
SIWZ – wzór umowy.
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
19.1 Na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
19.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie (brutto), przy
czym Zamawiający żąda, aby kwota ta została zaokrąglona w górę do pełnych stu złotych.
19.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione wg wyboru Wykonawcy,
w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
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19.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto
Zamawiającego nr: Getin Bank S.A. 56 1560 1111 0000 9070 0003 5530
19.5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w terminie nie później niż przed
podpisaniem umowy. Oznacza to, że w terminie wyznaczonym na podpisanie umowy, na koncie
Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze (tzn. powinien być uznany rachunek Zamawiającego na
kwotę zabezpieczenia) lub w kasie musi znaleźć się dokument wniesienia zabezpieczenia w innej
formie (oryginał).
19.6 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja nie może zawierać warunku, że żądanie wypłaty powinno
być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego (Beneficjenta).
19.7 W przypadku, jeżeli zabezpieczenie wnoszone jest w formie gwarancji (ubezpieczeniowej,
bankowej), z jej treści winno wynikać, iż Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę
wszelkich należności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, na każde
pisemne żądanie Zamawiającego (Beneficjenta).
19.8 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
19.9 Zwrot zabezpieczenia:
Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od daty
podpisania Protokołu odbioru końcowego utrzymania systemu (drugiej części przedmiotu umowy).
Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zatrzymuje na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Zamawiający dokona zwrotu 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 15 dni
po upływie okresu rękojmi za wady.

20. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej,
o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp.
21. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH
O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 USTAWY PZP

UZUPEŁNIAJĄCYCH,

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających do 20 % wartości
zamówienia podstawowego.

22. ZAŁĄCZNIKI BĘDĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Formularz Ofertowy (wzór).
2A. Formularz cenowy (wzór)
3.
Oświadczenie o spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór),
4.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (wzór)
5.
Wykaz wykonanych usług (wzór)
6.
Wykaz wykonanych dostaw (wzór)
7.
Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (wzór)
8.
Wzór umowy.
1.
2.

12

