Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.jastarnia.pl

Jastarnia: Organizacja i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie Gminy
Miasta Jastarnia w sezonach letnich w latach 2014 - 2016
Numer ogłoszenia: 147770 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Jastarni , ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, woj.
pomorskie, tel. 58 675 19 99; 675 19 30, faks 58 6752176.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jastarnia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i administrowanie
strefą płatnego parkowania na terenie Gminy Miasta Jastarnia w sezonach letnich w latach
2014 - 2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia są usługi polegające na zorganizowaniu i administrowaniu strefą płatnego
parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w miejscowościach: Kuźnica,
Jastarnia, Jurata zwaną dalej strefą płatnego parkowania lub SPP, w granicach i na zasadach
określonych uchwałą nr XXXIV/260/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 16 maja 2013 r. w
sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Miasta Jastarni, wysokości
stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r., nr 2472)
zwaną dalej uchwałą, stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ i nr 2 do umowy, a w
szczególności: 1) opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu
drogowego w związku z wprowadzeniem sezonowej SPP z uwzględnieniem zwolnionych z
poboru opłat miejsc dla osób niepełnosprawnych, 2) montaż przed letnim sezonem
wakacyjnym i demontaż po sezonie oznakowania drogowego oraz tablic informacyjnych w
związku z wprowadzeniem sezonowej strefy płatnego parkowania obejmującej ok. 1.180
miejsc postojowych, 3) montaż przed sezonem i demontaż po sezonie letnim stanowiących
własność Wykonawcy automatów do sprzedaży biletów (parkomatów), w liczbie wynikającej

z wielkości SPP, przy założeniu, że jeden parkomat obsługuje 15 - 25 miejsc postojowych, 4)
obsługa SPP, w tym zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie w miejscowości Jastarnia
własnym staraniem i na koszt własny biura SPP, 5) wdrożenie komputerowego systemu
kontroli wniesionych i nie wniesionych opłat za parkowanie oraz przeszkolenie w jego
obsłudze dwóch pracowników Zamawiającego i przekazanie nieodpłatnie systemu do
użytkowania Zamawiającemu na okres do 30.05.2017 r., 6) zatrudnienie i wyposażenie
kontrolerów oraz pracowników administracyjnych SPP w środki niezbędne do realizacji
obsługi, 7) przekazanie Zamawiającemu opłat za postój w SPP wraz z dokumentacją SPP do
celów rozrachunkowych z Zamawiającym oraz dokumentacją nieuiszczonych opłat
dodatkowych..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 2 % wartości
zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.71.24.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
10.09.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem
terminu składania ofert ukończył z należytą starannością realizację, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie świadczy co
najmniej 1 usługę polegającą na prowadzeniu stref płatnego parkowania w
rozumieniu ustawy o drogach publicznych, która realizowana była/jest w
strefie płatnego parkowania obejmującej nie mniej niż 500 miejsc postojowych
z wykorzystaniem parkomatów dostarczanych przez wykonawcę, w sposób
ciągły przynajmniej przez okres 2 miesięcy.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi wykazać dysponowanie środkami finansowymi w
wysokości nie mniejszej niż 200 000.00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli 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 należycie;

•

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli 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 niż 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,
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
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, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 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 że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony
wniosek Wykonawcy / Zamawiającego w zakresie: a) zmiany terminu realizacji niniejszej
umowy, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca lub Zamawiający nie
mogli przewidzieć, b) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy jeżeli wynika ze zmian
ustawowych stawki VAT. c) zmiany zakresu wykonywania umowy polegającej na
zwiększeniu liczby miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania o kolejne 20 miejsc. d)
zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającej ze zwiększenia liczby miejsc
postojowych w strefie płatnego parkowania.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.jastarnia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, pok. 304.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 12.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140
Jastarnia, pok. 101.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

