
17.04.2018 Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1099865 1/5

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

29-03-2018

Termin składania ofert

09-05-2018

Numer ogłoszenia

1099865

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 17.04.2018r. zmianie uległ termin składania ofert (przesunięty z dnia 30.04.2018. na 09.05.2018)
oraz postanowienia załącznika nr 4 do SIWZ. 
Stosowne zmiany zamieszczone zostały w załączniku do niniejszego ogłoszenia - "modyfikacja tresci SIWZ
17.04.2018".

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i miejsce składania ofert: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o.  
w Oświęcimiu, ul. St. Leszczyńskiej 7, w Sekretariacie w budynku D, nie później niż dnia 9 maja 2018 r. do
godz. 11 00. 
Termin i miejsce otwarcia ofert: Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 9 maja 2018 r. o godzinie 11:15 w Sali
narad II p. w budynku D.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Żurek - email: Grzegorz.zurek@mzk.oswiecim.pl; Paweł Leszczyński - email:
pawel.leszczynski@mzk.oswiecim.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608419856; 664003643

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Etap I 
1. Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu planowania rozkładów jazdy. 
2. Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu do organizacji i zarządzania transportem Zamawiającego w tym
system informacji pasażerskiej.  
3. Dostawa i montaż wyposażenia do 25 autobusów i ich wdrożenie do systemu. 
Etap II 
Sukcesywne wdrażanie do systemu w 20 nowo zakupionych autobusów przez Zamawiającego

Kategoria ogłoszenia
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Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: oświęcimski Miejscowość: Oświęcim

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie (dostawa i wdrożenie do działania) systemu wspomagającego
organizację i koordynację rozkładów jazdy, w tym uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji
pasażerskiej.

Przedmiot zamówienia

Wdrożenie polegać będzie na kompleksowym montażu wszelkich urządzeń sytemu w określonych
lokalizacjach (autobusy, siedziba Zamawiającego), a także oprogramowania do poprawnego funkcjonowania
tych urządzeń. System będzie informował pasażerów komunikacji miejskiej o rzeczywistym czasie
przyjazdu autobusu, informował pasażerów w autobusach o przebiegu trasy poprzez system głosowych
zapowiedzi przystanków. System usprawni procesy organizacji rozkładów jazdy oraz zarządzania pracą
taboru komunikacji miejskiej oraz pojazdami Zamawiającego poprzez wdrożenie komunikacji tekstowej
(pomiędzy dyspozytorem Zamawiającego a kierowcą autobusu). Zapewni również nadzór nad pracą
pojazdów w czasie rzeczywistym oraz przy pomocy danych archiwalnych, wykorzystując urządzenia GPS
zamontowane w pojazdach. 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Etap I 
1. Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu planowania rozkładów jazdy. 
2. Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu do organizacji i zarządzania transportem Zamawiającego w tym
system informacji pasażerskiej.  
3. Dostawa i montaż wyposażenia do 25 autobusów i ich wdrożenie do systemu. 
Etap II 
Sukcesywne wdrażanie do systemu w 20 nowo zakupionych autobusów przez Zamawiającego

Kod CPV

72260000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie oprogramowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30200000-1 Urządzenia komputerowe. 
38112100-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne).

Harmonogram realizacji zamówienia
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Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 13 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym: 
1. Termin wykonania etapu I zamówienia (podlegający ocenie punktowej) nie może być dłuższy niż 7
miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2. Termin wykonania etapu II zamówienia dla danej partii dostarczanych autobusów w ramach odrębnego
postępowania nie powinien być dłuższy niż 2 tygodnie po terminie dostawy autobusów zgodnie z
dołączonym harmonogramem do specyfikacji stanowiący załącznik nr 5.

Załączniki

Załącznik nr 4 do SIWZ 29.03.2018.
Regulamin - Uchwała nr 4/II/2014
Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1 do SIWZ 29.03.2018.
Załącznik nr 2 do SIWZ 29.03.2018.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 29.03.2018.
Załącznik nr 5 do SIWZ 29.03.2018.
Załącznik nr 3A do SIWZ 29.03.2018.
Załącznik nr 3B do SIWZ 29.03.2018.
Załącznik nr 1 do SIWZ 29.03.2018.
Zmiana regulaminu - Uchwała nr 29/III/2017

Pytania i wyjaśnienia

Modyfikacja treści SIWZ 17.04.2018

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wszystkie warunki zostały szczegółowe określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Wiedza i doświadczenie

Wszystkie warunki zostały szczegółowe określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Potencjał techniczny

Wszystkie warunki zostały szczegółowe określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wszystkie warunki zostały szczegółowe określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wszystkie warunki zostały szczegółowe określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe warunki

Wszystkie warunki zostały szczegółowe określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

Wszystkie warunki zostały szczegółowe określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/696630
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/696629
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/696628
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/696627
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/696626
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/696625
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/696624
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/696623
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/696622
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/696621
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/696631
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Wszystkie wymagane dokumenty składające się na kompletną ofertą zostały szczegółowe określone w
załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
Cena ofertowa – C 70 % 
Termin realizacji I etapu zamówienia - T 15 % 
Gwarancja i serwis - G 10 % 
Długość przekątnej ekranu autokomputera - P 5 % 
 
Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. 
 
W ramach wszystkich wskazanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość punktów
wyliczoną w następujący sposób: 
KIP = C + T + G + P 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
KIP końcowa ilość punktów, 
C liczba punktów uzyskanych w kryterium: „Cena”, 
T liczba punktów uzyskanych w kryterium: „Termin” 
G liczba punktów uzyskanych w kryterium: „Gwarancja i serwis”, 
P liczba punktów uzyskanych w kryterium: „Przekątna ekranu autokomputera”.

Wykluczenia

1. Zgodnie z § 26 Załącznika nr 1 do z Uchwały nr 4/II/2014 Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z
o.o. w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2014r. Zamawiający wykluczy z postępowania: 
1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzi szkodę Spółce nie
wykonując zamówienia lub wykonując nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia
wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności
za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
5) osoby prawne, których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, 
7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, 
8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
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o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 
10) wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub innym dokumencie, w którym określono wymogi
udziału w postępowaniu. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1) Wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w
celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 
2) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 
3) Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na
przedłużenie okresu związania ofertą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O.

Adres

Stanisławy Leszczyńskiej 7

32-600 Oświęcim

małopolskie , oświęcimski

Numer telefonu

338430445

Fax

33 8431651

NIP

5492361248

Tytuł projektu

Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup ekologicznych autobusów

Numer projektu

RPMP.04.05.02-12-0339/17-00


