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Ogłoszenie nr 583359-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.

Zarząd Transportu Metropolitalnego: Wykonanie pomiaru napełnień pojazdów publicznego
transportu zbiorowego na wybranych linach organizowanych przez Zarząd Transportu
Metropolitalnego w Katowicach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Transportu Metropolitalnego, krajowy numer identyfikacyjny
369308114, ul. Barbary 21A , 40-053 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48(32)7438401, ,
e-mail zamowienia@metropoliaztm.pl, , faks +48(32)7438745.
Adres strony internetowej (URL): https://www.metropoliaztm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
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Tak
http://metropoliaztm.nowybip.pl/ogloszenia-biezace

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę, z zachowaniem formy pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zarządu Transportu
Metropolitalnego.
Adres:
40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter - pokój nr 011 (kancelaria) w godzinach od 7:00 do 15:00

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie pomiaru napełnień pojazdów
publicznego transportu zbiorowego na wybranych linach organizowanych przez Zarząd Transportu
Metropolitalnego w Katowicach.
Numer referencyjny: ZP/RM/15/PZ/20/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiaru napełnień pojazdów publicznego transportu
zbiorowego na wybranych linach organizowanych przez ZTM w Katowicach, na zasadach określonych w
Załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy. 2. Pomiary napełnień pojazdów publicznego transportu
zbiorowego na wybranych liniach autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych organizowanych przez
ZTM w Katowicach polegać będą na zliczaniu pasażerów wsiadających i wysiadających na
poszczególnych przystankach oraz osób pozostających w pojeździe po odjeździe z przystanku i
odnotowywaniu tych danych wraz z godziną odjazdu z przystanku w formularzach pomiarowych tak, aby
możliwa była identyfikacja potoków pasażerskich na poszczególnych odcinkach międzyprzystankowych,
w tym na odcinkach międzymiejskich 3. Zadanie obejmować będzie w szczególności: a) przygotowanie
pomiarów, obejmujące m.in.: szkolenie obserwatorów, przygotowanie formularzy pomiarowych
niezbędnych do wykonania pomiarów napełnień na wskazanych przez Zamawiającego liniach
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publicznego transportu zbiorowego (w autobusach, tramwajach i trolejbusach), b) wykonanie pomiarów
liczby pasażerów podróżujących środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusami, tramwajami i
trolejbusami) na obszarze działania Zamawiającego, c) wprowadzenie wyników pomiarów do arkusza
kalkulacyjnego Excel, d) opracowanie wyników dla poszczególnych linii oraz w postaci zbiorczej dla
wszystkich linii objętych pomiarami. 4. Zamawiający zleci Wykonawcy przeprowadzenie pomiarów
napełnień pojazdów publicznego transportu zbiorowego w maksymalnej ilości 10.800 roboczogodzin
pomiarów z dopuszczeniem zmniejszenia liczby roboczogodzin pomiarów do nie mniej niż 10.300
roboczogodzin. 5. Przyjmuje się, następujący podział maksymalnej ilości 10.800 roboczogodzin
pomiarów napełnień pojazdów publicznego transportu zbiorowego: a) w dni robocze – 5.380
roboczogodzin, b) w soboty – 3.040 roboczogodzin, c) w niedziele – 2.380 roboczogodzin. 6.
Maksymalna ilość roboczogodzin pomiarów napełnień pojazdów komunikacji miejskiej, o której mowa w
pkt 5, może zostać przez Zamawiającego obniżona lub podniesiona o nie więcej niż 5% w każdej z
wymienionych kategorii. 7. Pomiary napełnień zostaną przeprowadzone we wszystkich kursach na liniach
autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych wskazanych przez Zamawiającego znajdujących się
terenie gmin tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz na obszarze gmin ościennych, na
liniach obsługiwanych przez publiczny transport zbiorowy organizowany przez Zamawiającego (tzn.
również na terenie gmin Czerwionka-Leszczyny, Krupski Młyn, Łazy, Miasteczko Śląskie, Miedźna,
Ornontowice, Orzesze, Oświęcim Gmina, Oświęcim Miasto, Pszczyna, Toszek, Tworóg, Wielowieś i
Żory). 8. Liczbę roboczogodzin wykonanej usługi określa się: a) w przypadku pomiarów
przeprowadzanych w pojazdach trolejbusowych, autobusowych obsługiwanych przez tabor typu: M, AN
lub BN oraz tramwajowych, obsługiwanych przez tabor typu 105N, E1, 105NK, 105HF planowanym
(rozkładowym) czasem pracy badanego pojazdu, b) w przypadku pomiarów przeprowadzanych w
pojazdach autobusowych obsługiwanych przez tabor typu: CN oraz tramwajowych, obsługiwanych przez
tabor typu 2*105N, 2*105HF, 116Nd, Pt8, 2012N, MF 16 AC BD w sytuacji, gdy pomiarów dokonuje 2
obserwatorów - planowanym (rozkładowym) czasem pracy badanego pojazdu pomnożonym przez 2, c) w
przypadku wskazania przez Zamawiającego linii wraz z przedziałem czasu, gdzie liczba obserwatorów
powinna zostać zwiększona o jedną, liczba roboczogodzin dla tego obserwatora jest równa planowanemu
(rozkładowemu) czasowi trwania wskazanych kursów. 9. Czas pomiarów dla danego pojazdu liczony jest
od planowanej godziny rozpoczęcia pierwszego kursu do planowanej godziny zakończenia ostatniego
kursu z dokładnością do 1 minuty. W przypadku opóźnienia w zakończeniu kursowania danego pojazdu,
pomiary mają być przeprowadzone do końca jego kursowania. 10. W przypadku opóźnień w zakończeniu
kursowania danego pojazdu większych niż 15 minut, Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o ich
uwzględnienie w rozliczeniu wynagrodzenia za daną linię najpóźniej w następnym dniu roboczym po
zakończeniu pomiarów. Wniosek powinien zawierać datę przeprowadzenia pomiarów, numer linii i
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pojazdu, którego sytuacja dotyczy, wielkość opóźnienia w minutach oraz przyczynę opóźnienia. Wniosek
powinien być przesłany pocztą elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji
przesłanych we wniosku informacji. Po zakończeniu pomiarów na wszystkich liniach Zamawiający
przekaże Wykonawcy wykaz linii, na których uwzględniono dodatkowy czas przeprowadzania pomiarów.
11. Do czasu przeprowadzania pomiarów nie wlicza się: a) przerw pomiędzy kursami danego pojazdu
dłuższych niż 60 minut, b) dojazdu do miejsca rozpoczęcia pomiarów i powrotu z miejsca ich
zakończenia. 12. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy listę linii, które należy objąć pomiarem
wraz z ramowym harmonogramem realizacji pomiarów na bieżąco, w toku realizacji zamówienia.
Zamawiający zobowiązuje się przekazywać listę wybranych linii w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie
przed planowaną realizacją pomiarów na konkretnych liniach. 13. Wykonawca zobowiązany jest do
przekazywania Zamawiającemu wykazów linii objętych pomiarami w danym dniu nie później niż: a) dla
pomiarów realizowanych we wtorki i środy - do piątku poprzedzającego pomiary do godz. 12.00, b) dla
pomiarów realizowanych w czwartki – do poniedziałku poprzedzającego dzień pomiaru do godz. 12.00,
c) dla pomiarów wykonywanych w soboty i niedziele – do czwartku poprzedzającego dzień pomiaru do
godz. 12.00. 14. Wykazy, o których mowa w pkt 13, Wykonawca zobowiązany jest przekazywać pocztą
elektroniczną. Wymaga się, aby wykaz linii objętych pomiarami w danym dniu był zgodny z wykazem
linii przekazywanych przez Zamawiającego. 15. Wraz z wykazami, o których mowa w pkt 13,
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji ostateczne wersje formularzy pomiarowych dla
wskazanych przez Zamawiającego linii, na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem
wykonania pomiaru na danej linii. Formularze pomiarowe przygotowywane są przez Wykonawcę, na
podstawie tabelarycznych rozkładów jazdy. Każdy formularz powinien przez Wykonawcę zostać
oznaczony unikalnym numerem identyfikacyjnym obserwatora przeprowadzającego pomiary. 16.
Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę obserwatorów prowadzących pomiary napełnień pojazdów,
tzn.: a) w tramwaju - typ taboru: 105N, 105NK, 105HF lub E1 - jeden obserwator na wagon, b) w
tramwaju przegubowym - typ taboru 116Nd, Pt8, 2012N lub MF 16 AC BD - dwóch obserwatorów na
wagon, c) w trolejbusie, minibusie i autobusie standardowym (długość pojazdu do 12 m) - typ taboru: M,
AN lub BN - jeden obserwator na pojazd, d) w autobusie przegubowym i typu mega (długość powyżej 12
m) - typ taboru: CN - dwóch obserwatorów na pojazd. 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania
linii (wraz z przedziałem czasu) wymagającej zwiększenia liczby obserwatorów prowadzących pomiary.
18. Do Wykonawcy należy zapewnienie dotarcia obserwatorów na miejsce rozpoczęcia pomiarów oraz
powrót z miejsca ich zakończenia. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za obserwatorów, w
tym również za ich bezpieczeństwo w trakcie pomiarów. Zamawiający informuje, że w większości
przypadków kursy linii objętych badaniem rozpoczynają się w godzinach wczesno-porannych i kończą
się w późnych godzinach nocnych, a przystanki początkowe i końcowe linii znajdują się często w
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znacznym oddaleniu od centrów miast. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić fakt, że obserwatorzy
mogą nie mieć możliwości korzystania z pojazdów komunikacji miejskiej w celu dotarcia do miejsca
rozpoczęcia i/lub powrotu z miejsca zakończenia pomiaru. 19. Każdy obserwator prowadzący pomiary
powinien: a) podczas wykonywania pomiarów posiadać ważny bilet na przejazdy komunikacją miejską
zgodnie z taryfą obowiązującą na liniach ZTM w Katowicach. Koszt zakupu biletów na przejazd ponosi
Wykonawca. Koszty te nie mogą stanowić przedmiotu roszczenia zwrotnego Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego, b) w widocznym miejscu posiadać identyfikator z unikalnym numerem
identyfikacyjnym oraz informacją o wykonywaniu pomiarów na zlecenie ZTM w Katowicach, c) w
momencie rozpoczęcia i zakończenia pomiarów skasować kontrolkę (formatu biletu jednorazowego),
która będzie stanowić potwierdzenie obecności i czasu prowadzenia pomiarów w pojeździe. Kontrolki
powinny w sposób trwały być połączone z formularzami pomiarowymi obserwatorów. 20. Wykonawca
zobowiązany jest wprowadzić dane zebrane w trakcie pomiarów na wszystkich liniach komunikacyjnych
do arkusza kalkulacyjnego wg wzorów określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ - wzór umowy. 21.
Wprowadzone dane częściowe dla poszczególnych linii Wykonawca przekazuje Zamawiającemu drogą
elektroniczną w terminach do 7 dni licząc od dnia zakończenia pomiarów na poszczególnych liniach. 22.
Wprowadzone dane całościowe dla każdej linii wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ –
wzór umowy, Wykonawca przesyła Zamawiającemu drogą elektroniczną w odrębnym pliku o nazwie
zawierającej numer linii i rozszerzenie „.xls” (np. a12.xls, t4.xls, Btb.xls) oraz w formie papierowej, w
postaci jednego trwale zszytego egzemplarza. Papierowy egzemplarz zawierający dane pomiarowe
Wykonawca składa w Kancelarii ZTM. 23. Opracowane zestawienia wyników dla poszczególnych linii
oraz w postaci zbiorczej dla wszystkich linii objętych pomiarami, w sposób umożliwiający filtrowanie
danych wg różnych zadanych kryteriów oraz ich import do bazy danych, zgodne z wzorem określonym w
Złączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w postaci plików typu
.xls i .csv oraz w formie papierowej, przyjmującej postać trwale zszytych trzech egzemplarzy
dokumentacji do 9 grudnia 2019 r. 24. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z zestawieniem
zbiorczym, o którym mowa w pkt. 3.23, nośnik elektroniczny (płyta CD, DVD lub pendrive) z
zapisanymi wszystkimi plikami typu .xls i .csv, zawierającymi dane pomiarowe pozyskane w trakcie
realizacji Umowy. 25. Wraz z zestawieniem zbiorczym Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oryginały wszystkich formularzy sporządzanych przez obserwatorów wykonujących
pomiary. 26. Zamawiający ma prawo przeprowadzić kontrolę na miejscu prowadzenia pomiarów zgodnie
z zasadami określonymi we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ). 27. Wymogi dotyczące
zatrudnienia pracowników (obserwatorów) zostały określone we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do
SIWZ). 28. Zasady dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia, procedury odbioru, wypłaty
wynagrodzenia oraz kwestie dotyczące kar umownych zawarto w Załączniku nr 4 do SIWZ.
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II.5) Główny kod CPV: 71620000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72316000-3
72314000-9
79310000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-09

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów

9 z 18

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który 1) w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej 2 usługi (umowy)
w zakresie badań napełnień pojazdów transportu zbiorowego lub funkcjonowania transportu
zbiorowego, w tym jedną dla minimum 50 linii lub dotyczących pomiarów napełnień pojazdów
obejmujących pracę przewozową na minimalnym poziomie 6.000 wozokilometrów lub
pociągokilometrów lub obejmujących minimum 8.000 roboczogodzin pomiarów napełnień pojazdów
transportu zbiorowego. Pomiary musiały być wykonywane wewnątrz pojazdu transportu zbiorowego,
a zakres usługi obejmować co najmniej wykonanie pomiarów. Przez pojęcie „transport zbiorowy”
rozumie się regularne przewozy pasażerskie obejmujące podsystem transportu drogowego (przewozy
autobusowe i trolejbusowe na obszarach miejskich oraz autobusowe przewozy regionalne) oraz
podsystem transportu szynowego (przewozy tramwajowe, regionalne przewozy kolejowe oraz metro).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinni
łącznie spełniać warunek, o którym mowa w sekcji III.1.3.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
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WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunek
udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3. 2. Oświadczenie Wykonawca składa w
formie pisemnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy
Wykonawca. Oświadczenie potwierdza, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz
spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykazuje jego spełnianie. 4.
Zamawiający nie wymaga, za wyjątkiem oświadczenia wskazanego w pkt 1, złożenia oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego sekcji III.1.3.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje, o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w szczególności dotyczące firm oraz adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej tych informacji, przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania oświadczenie o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
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1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ). 6. Jeżeli w terminie,
o którym mowa w sekcji IV.6.2, zostanie złożona jedna oferta, Wykonawca nie przekazuje
Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Wykonawca powinien
wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w sekcji IV.6.2 ogłoszenia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
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Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
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Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena oferty 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany treści wymagają sporządzenia, pod rygorem nieważności, pisemnego aneksu. Zmiany
Umowy dopuszczalne są w następujących zakresach i przypadkach: a) zmiany przepisów prawa
dotyczących rachunkowości, podatku od towarów i usług, w szczególności zmiany stawek podatkowych
mających wpływ na wysokość wynagrodzenia - w tym przypadku Strony będą uprawnione do zmiany
Umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na wysokość wynagrodzenia
brutto, b) wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy w związku z działaniem siły wyższej (klęski
żywiołowej, gwałtownych zjawisk przyrodniczych, zamieszek, strajku) mającej bezpośredni wpływ na
terminowość wykonania pomiarów – wydłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić co
najwyżej o okres działania siły wyższej; zmiana może nastąpić na wniosek Wykonawcy po uprzedniej
zgodzie Zamawiającego; Wykonawca we wniosku o zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy
przedstawia dowody wystąpienia siły wyższej oraz wykazuje wpływ jej wystąpienia na terminowość
wykonania pomiarów; zmiana terminu realizacji Umowy nie może wpłynąć na wysokość wynagrodzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
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Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-22, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-09-20 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu
Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach (40-053), ul. Barbary 21A, tel. 32-74-38-401, faks
32-251-97-45, b) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pan/Pani kontaktować z inspektorem
ochrony danych osobowych: - pisemnie na adres: ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, - elektronicznie na
adres e-mail: iod@metropoliaztm.pl , c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c. RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie pomiaru napełnień pojazdów publicznego transportu
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zbiorowego na wybranych liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w
Katowicach (znak sprawy: ZP/RM/15/PZ/20/19), d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, f) obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, g) w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
postępowania oraz jego załączników, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO, i) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b., d. lub e. RODO prawo
do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c. RODO. 2. Na
podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że: a) w przypadku gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy postępowania „Wykonanie pomiaru
napełnień pojazdów publicznego transportu zbiorowego na wybranych liniach organizowanych przez
Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach” oraz znaku sprawy: ZP/RM/15/PZ/20/19, b)
wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, c) w zakresie
protokołu postępowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku gdy wykonanie
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obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, o których
mowa w lit. a

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

