Dz.U./S S118
22/06/2011
194782-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/9

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194782-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Katowice: System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego
2011/S 118-194782
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
ul. Barbary 21A
Kontaktowy: KZK GOP
Do wiadomości: Danuta Kolmer
40-053 Katowice
POLSKA
Tel. +48 327438471
E-mail: dkolmer@kzkgop.com.pl
Faks +48 322519745
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.kzkgop.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne związek międzygminny
Inne transport zbiorowy
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz dostawa
profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierającego modelowanie i analizowanie ruchu.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce realizacji dostawy obszar działania KZK GOP.

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
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1. 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,
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 11.7.2006 r. trwający przez 60 miesięcy od podpisania
„Protokołu odbioru końcowego wdrożenia systemu (pierwszej części przedmiotu umowy)”. Usługa utrzymania
systemu obejmuje m.in. utrzymanie serwisowo-eksploatacyjne 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.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia) oraz Załącznik nr 2A do SIWZ (Formularz cenowy).
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48813200, 48813000, 48813100, 71242000, 48800000, 48900000, 48611000, 72263000, 45310000

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak

II.1.8)

Podział na części
Nie

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres

22/06/2011
S118
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/9

Dz.U./S S118
22/06/2011
194782-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/9

Powyżej 10 000 000 PLN.
II.2.2)

Opcje
Nie

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 75 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście
tysięcy złotych)
2. Zabezpieczenie 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.

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie

III.2)

WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia
może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówieńpublicznych (ustawa Pzp). W celu wykazania powyższego Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ).
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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
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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 przed upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 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 2.– 4. i 6. - 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 5 – 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.
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.
3. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. 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.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
a) 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.
b) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów
dotyczących danego Wykonawcy, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego
Wykonawcę.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca powinien złożyć
wraz z ofertą:
1. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik
nr 3 do SIWZ.
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2. 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.
3. 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 PLN (słownie: dziesięć milionów
złotych).
Uwagi:
1. Jeżeli w oświadczeniach lub dokumentach, złożonych przez Wykonawcę, kwoty będą wyrażone w walucie
innej niż złote polskie, Zamawiający przeliczy te kwoty na złote po średnim kursie NBP dla danej waluty,
obowiązującym w dniu opublikowania ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
UniiEuropejskiej.
2. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku w odniesieniu
do oświadczeń i dokumentów wyżej wymienionych, Wykonawcy powinni złożyć jeden wspólny dokument
potwierdzający spełnienie łącznie przez Wykonawców warunków wyżej opisanych.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów
dotyczących odpowiedniego Wykonawcy, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego
Wykonawcę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów O udzielenie zamówienia może ubiegać się
Wykonawca, który:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć
milionów złotych),
b) 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 PLN
(słownie: dziesięć milionów złotych).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe warunki wykonawcy
mogą spełniać łącznie.
III.2.3)

Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
1. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp –
Załączniknr 3 do SIWZ.
2. 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. SIWZ z
podaniem, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączyć dokumenty
potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
3. 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. SIWZ
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz załączyć
dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.
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4. 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.
5. 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).
Uwagi:
1. Jeżeli w oświadczeniach lub dokumentach, złożonych przez Wykonawcę, kwoty będą wyrażone w
walucie innej niż złote polskie, Zamawiający przeliczy te kwoty na złote po średnim kursie NBP dla danej
waluty,obowiązującym w dniu opublikowania ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.
2. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przezWykonawcę, na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku w odniesieniu
do oświadczeń i dokumentów wyżej wymienionych, Wykonawcy powinni złożyć jeden wspólny dokument
potwierdzający spełnienie łącznie przez Wykonawców warunków wyżej opisanych.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów
dotyczących odpowiedniego Wykonawcy, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego
Wykonawcę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1. 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,
2. 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,
3. 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,
22/06/2011
S118
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/9

Dz.U./S S118
22/06/2011
194782-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7/9

— 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.
III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP/PI/1/PZ/26/11

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 3.8.2011 - 09:59
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.8.2011 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 3.8.2011 - 10:30
Miejsce
Siedziba zamawiającego (parter, nr pokoju 015).
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Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet: VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie: 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych).

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE
1. 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. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających do 20 % wartości zamówienia
podstawowego.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie
złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w ww. punktach III. 2. 2 i III. 2. 3
ogłoszenia. 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.
4. Cena za SIWZ podana w pkt. IV.3.3 ogłoszenia jest ceną netto i zawiera jedynie koszt jej druku. Do ceny
zostanie doliczony podatek VAT i koszt jej przekazania.

VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587840
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminach określonych wart.
182 ustawy Pzp.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
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