
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz: Opracowanie dokumentacji studialnej i ap likacyjnej dla

projektu pn. Przebudowa infrastruktury transportu s zynowego wzdłu Ŝ ul.

Chodkiewicza.

Numer ogłoszenia: 159998 - 2015; data zamieszczenia : 30.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy , ul. Toruńska 174a, 85-844

Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5822723, faks 52 5822777.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zdmikp.bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Opracowanie dokumentacji studialnej i aplikacyjnej dla

projektu pn. Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuŜ ul. Chodkiewicza..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

opracowanie dokumentacji studialnej i aplikacyjnej dla projektu pn. Przebudowa infrastruktury transportu

szynowego wzdłuŜ ul. Chodkiewicza, w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: 1. Opisie

Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 2. wzorze umowy. Dokumenty wymienione w pkt. 1-2 stanowią załączniki do

SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.zdmikp.bydgoszcz.pl w miejscu ogłoszenia

niniejszego postępowania. Zakres prac przewidzianych do realizacji niniejszym zamówieniem obejmuje wykonanie

opracowania Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn.

Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuŜ ul. Chodkiewicza - maksymalny termin realizacji 7

miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy zakres dla opracowanego Studium Wykonalności

przedstawiono w punkcie 3 OPZ. Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do

składania raz w miesiącu raportu z postępu prac. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.24.10.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=15...

1 z 6 2015-06-30 11:56



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeŜeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi,

której przedmiotem było wykonanie Studium Wykonalności dla inwestycji w szynowym transporcie

publicznym (tramwaj lub metro lub szybka kolej miejska), o wartości planowanych robót budowlanych,

co najmniej 10.000.000,00 zł brutto i współfinansowanej ze środków unijnych w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2007 - 2013. W przypadku, gdy w dokumentach

potwierdzających wiedzę i doświadczenie Wykonawcy wartości zostały określone w walucie innej niŜ

PLN, Zamawiający przeliczy je wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W

przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, Zamawiający

do przeliczenia przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. Ocena spełniania

wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium

spełnia_nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty. Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka

cywilna), spełniają wymieniony wyŜej warunek udziału w postępowaniu łącznie. Wykonawca moŜe

polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących

go z nim stosunków.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem minimum dwoma osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia,

gwarantującymi właściwą jakość wykonanych usług, t.j.: 1) jedną osobą, która posiada doświadczenie

w zakresie sporządzenia minimum jednego Studium Wykonalności dla inwestycji w szynowym

transporcie publicznym (tramwaj lub metro lub szybka kolej miejska) o wartości planowanych robót

budowlanych, co najmniej 10.000.000,00 zł brutto i współfinansowanej ze środków unijnych w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2007 - 2013, 2) jedną osobą, która posiada

doświadczenie w zakresie sporządzania minimum jednego wniosku o dofinansowanie wraz z

niezbędnymi załącznikami dla inwestycji w szynowym transporcie publicznym (tramwaj lub metro lub

szybka kolej miejska) o wartości planowanych robót budowlanych, co najmniej 10.000.000,00 zł brutto i

współfinansowanej ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

lata 2007 - 2013. Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie

dokonana zgodnie z kryterium spełnia_nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez

wykonawcę do oferty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art.

23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyŜej warunek udziału w

postępowaniu łącznie. Wykonawca moŜe polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia

innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

naleŜycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a

takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy
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przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  Ŝe wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  Ŝe  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  Ŝe uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;
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III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i

doświadczenie, osoby zdolne do wykonywania zamówienia, innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b UPZP

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wraz z dowodami, Ŝe osoba podpisująca

zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się

o udzielenie zamówienia na podstawie art.23 UPZP wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania o

udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24. ust.1 UPZP oddzielnie, w

związku z tym kaŜdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przekłada dokumenty

wymienione w 11.1.2 SIWZ ( pkt. III.4.2) niniejszego ogłoszenia. 3. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których

mowa w pkt. III.4.3. niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym

określa się takŜe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed

notariuszem. Terminy wystawienia stosuje się odpowiednio. 4. Dokumenty wymienione w pkt. III.4.4. niniejszego

ogłoszenia składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art.23

UPZP.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 97

2 - termin realizacji zamówienia - 3

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, dopuszcza

zmiany Umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie: 1) deklaracji Wykonawcy w zakresie

wykonania przedmiotu Umowy samodzielnie_przy udziale podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek

Wykonawcy i zaakceptowany przez Zamawiającego; 2) terminu realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z

następujących przyczyn niezaleŜnych od stron umowy: a) siły wyŜszej, b) konieczność wykonania usług
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dodatkowych, wpływających na termin wykonania usług objętych Umową, c) zmiany w przepisach prawnych, d)

szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych Opracowań, e)

wstrzymania przez Zamawiającego prac, wynikających z okoliczności niezaleŜnych od stron f) odmowy wydania

przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 3) ceny realizacji przedmiotu Umowy, z

powodu jednej z następujących przyczyn niezaleŜnych od stron umowy: a) zmiana stawki podatku VAT b) zmian w

przepisach prawa powodujących konieczność skorygowania wykonanych elementów projektu; 4)zmiany

Podwykonawstwa, w tym podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie

warunków udziału w postępowaniu, na zasadach określonych § 6 umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  W siedzibie Zamawiającego

określonej w pkt. I.1) niniejszego ogłoszenia w pok. Nr 405/IV piętro. Cena: 10,00 zł + ewentualne koszty

przesyłki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  08.07.2015

godzina 11:45, miejsce: pokój nr 20 (kancelaria_parter) w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt. I.1)

niniejszego ogłoszenia..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Przedmiotowe przedsięwzięcie jest przewidziane do współfinansowania ze środków Funduszu

Spójności w ramach Osi Priorytetowej VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie

6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na lata 2014 - 2020. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 7 miesięcy od daty podpisania umowy na

opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami i Studium Wykonalności, Faktyczny

termin realizacji zamówienia na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami i Studium

Wykonalności zostanie zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, według zasad określonych w

punkcie 20 SIWZ. Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert o godz. 12:00. Miejsce otwarcia ofert: pokój Nr 18

(parter) w siedzibie Zamawiającego, określone w pkt. I.1) niniejszego ogłoszenia. Osobami uprawnionymi do

porozumiewania się z wykonawcami są: 1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Mariola Jordan - tel.:

0048 52-582-27-70, 2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Natalia Worzała -

tel.: 0048 52-582-27- 86.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: tak

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=15...
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