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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50445-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
2019/S 023-050445
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
Zielona Góra
65-424
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta, Departament Organizacyjny - Biuro Zamówień Publicznych
Tel.: +48 684564100
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Faks: +48 684564455
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zielonagora.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.zielonagora.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

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:
Opracowanie Strategii Rozwoju Komunikacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra.
Numer referencyjny: DO-ZP.271.8.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
71241000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Opracowanie Strategii Rozwoju Komunikacji Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Strategii Rozwoju Komunikacji dla Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego (MOF) miasta Zielona Góra, polegające na:
1) Część I: Wykonaniu Kompleksowych Badań Ruchu w MOF miasta Zielona Góra oraz w 6 gminach
stanowiących otoczenie miasta Zielona Góra, położonych poza MOF (termin badań: wiosna 2019 r.) – Część I;
2) Część II: Budowie i kalibracji modelu ruchu dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Zielona Góra
oraz 6 gmin stanowiących otoczenie miasta Zielona Góra, położonych poza MOF – Część II;
3) Część III: Opracowaniu dokumentu: „Strategia Rozwoju Komunikacji dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
miasta Zielona Góra”, zawierającego elementy wskazane w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) –
Część III.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 071 275.49 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Strategii Rozwoju Komunikacji dla Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego (MOF) miasta Zielona Góra, polegające na:
1) Część I: Wykonaniu Kompleksowych Badań Ruchu w MOF miasta Zielona Góra oraz w 6 gminach
stanowiących otoczenie miasta Zielona Góra, położonych poza MOF (termin badań: wiosna 2019 r.) – Część I;
2) Część II: Budowie i kalibracji modelu ruchu dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Zielona Góra
oraz 6 gmin stanowiących otoczenie miasta Zielona Góra, położonych poza MOF – Część II;
3) Część III: Opracowaniu dokumentu: „Strategia Rozwoju Komunikacji dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
miasta Zielona Góra”, zawierającego elementy wskazane w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) –
Część III.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ (Opis Przedmiotu
Zamówienia).
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 917) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
— Kierownik ds. badań ankietowych,
— Kierownik ds. opracowania Strategii Rozwoju Komunikacji.
Powyższe osoby będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w minimalnym wymiarze ½ etatu w
następujących okresach:
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— Kierownik ds. badań ankietowych: od dnia podpisania umowy do podpisania ostatniego protokołu odbioru za
Część I zadania,
— Kierownik ds. opracowania Strategii Rozwoju Komunikacji: od dnia podpisania umowy do podpisania
ostatniego protokołu odbioru za Część III zadania.
Wykonawca jest zobowiązany w dniu podpisania umowy do przedłożenia oświadczenia potwierdzającego
zatrudnienie na umowę o pracę osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres min. 36 miesięcy i rękojmi za wady
na okres 42 miesięcy (okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy).
Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem
polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie
trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza
na własny koszt i własnym staraniem.
Zadanie współfinansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
1) kopię dokumentów potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
spełniają wymagania określone w pkt. 5.1.2. SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie współfinansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1) Główny przedmiot:
— 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
2) Dodatkowe przedmioty:
— 71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
— 73110000-6 Usługi badawcze

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Sytuacja finansowa: posiadanie w okresie 1 miesiąca przed upływem terminu składania ofert środków
finansowych w wysokości min. 200 000,00 PLN lub zdolności kredytowej w wysokości min. 200 000,00 PLN;

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy
pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie, dotyczące:
1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej:
a) jedno zadanie polegające na przeprowadzeniu Kompleksowych Badań Ruchu dla obszaru o minimalnej
liczbie ludności wynoszącej 100 000 osób; poprzez Kompleksowe Badania Ruchu należy rozumieć co najmniej
badania ankietowe przeprowadzane w gospodarstwach domowych oraz pomiary ruchu drogowego;
b) jedno zadanie polegające na przeprowadzeniu badań ankietowych
W gospodarstwach domowych, w ramach których minimalnie 2000 osób zostało objętych metodą badawczą
typu CAPI (Computer Assisted Personal Interview), tzn. minimum 2 000 wywiadów z respondentami
przeprowadzono przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptopa, tabletu);
c) jedno zadanie polegające na sporządzeniu makroskopowego modelu ruchu (modelu podróży) dla obszaru o
minimalnej liczbie ludności wynoszącej 100 000 osób;
— potwierdzone dowodami określającym czy usługi te zostały wykonane należycie.
Uwaga:
I. Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SIWZ również w przypadku, gdy:
a) doświadczenie Wykonawcy w zakresach i wartościach, o których mowa w pkt 5.1.1. SIWZ zostało zdobyte w
mniejszej ilość zadań niż określona w pkt 5.1.1. SIWZ, pod warunkiem, że ich przedmiot odpowiada wszystkim
wymaganiom (zakres), o których mowa w pkt 5.1.1.a), 5.1.1.b) i 5.1.1.c) SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w
wykazie usług (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały zakres wykonanych usług spełniających
wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań;
b) doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres od wymaganego w pkt 5.1.1.a),
5.1.1.b) i 5.1.1.c) SIWZ;
— Zamawiający wymaga, aby wykazie usług (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały zakres i
wartość wykonanych usług spełniających wymagania pkt 5.1.1.a), 5.1.1.b) i 5.1.1.c) SIWZ, które Wykonawca
wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań.
II. Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru lub dokumentu
równoważnego.
2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez
Wykonawcę następujące osoby:
1) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik ds. badań ankietowych
Wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji zadania obejmującego badania ankietowe w gospodarstwach domowych na
potrzeby sporządzenia makroskopowego modelu ruchu (modelu podróży) dla obszaru o minimalnej liczbie
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ludności wynoszącej 100 000 osób na stanowisku kierownika projektu lub kierownika badań ankietowych lub
stanowisku równoważnym.
2) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik ds. opracowania Strategii Rozwoju Komunikacji
Wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji zadania polegającego na sporządzeniu strategicznego dokumentu określającego
kierunki rozwoju transportu na obszarze o minimalnej liczbie ludności wynoszącej 100 000 osób (np. studium
komunikacyjne, strategia rozwoju transportu itp.) na stanowisku kierownika projektu lub kierownika ds.
opracowania studium komunikacyjnego/strategii rozwoju transportu lub stanowisku równoważnym;
Uwaga:
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji spośród
wymienionych w pkt 5.1.2. SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/03/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/05/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/03/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
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Zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7.3.2019 roku do godz. 10:00. Komisja dokona otwarcia
ofert w dniu 7.3.2019 roku o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra,
ul. Podgórna 22, pokój nr 407, POLSKA. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: https://
miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy
pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie, określone w pkt. 5.1 SIWZ oraz niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1)
ustawy pzp, z uwagi na okoliczności opisane w pkt 5.2 SIWZ.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w
ofercie.
3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy pzp.
4. Oferta z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
5. Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN w
formie zgodnej z ustawa Pzp.
6. Z uwagi na ograniczenia techniczne, wszelkie informacjedot. postępowania dostępne są na stronie
bip.zielonagora.pl, szczególnie w pkt 5 oraz 7 SIWZ.
7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2019
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