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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358706-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Gliwice: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
2016/S 199-358706

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
243435244
ul. Bojkowska 37
Gliwice
44-100
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Dziugieł
Tel.:  +48 324612257
E-mail: biuro@subregioncentralny.pl 
Faks:  +48 324612251
Kod NUTS: PL229
Adresy internetowe:
Główny adres: www.subregioncentralny.pl
Adres profilu nabywcy: www.subregioncentralny.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zwiazek.html

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.subregioncentralny.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne/postepowania-
aktualne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
ul. Bojkowska 37 (pokój nr 101, pietro I)
Gliwice
44-100
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Dziugieł
Tel.:  +48 324612257
E-mail: biuro@subregioncentralny.pl 
Faks:  +48 324612251
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.subregioncentralny.pl

mailto:biuro@subregioncentralny.pl
www.subregioncentralny.pl
www.subregioncentralny.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zwiazek.html
http://www.subregioncentralny.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne/postepowania-aktualne.html
http://www.subregioncentralny.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne/postepowania-aktualne.html
mailto:biuro@subregioncentralny.pl
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I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Stowarzyszenie

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Fundusze europejskie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

II.1.2) Główny kod CPV
71241000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie dotyczy wykonania opracowania pn. „Studium Transportowe Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego”, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
ramach niniejszego postępowania przetargowego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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
79311300
79311200
63712710
90711400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo śląskie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem zamówienia jest pozyskanie wiarygodnych danych umożliwiających skonstruowanie komputerowego
modelu ruchu dla rdzeniowego obszaru metropolitalnego subregionu centralnego województwa śląskiego w
odniesieniu do jego relacji wewnętrznych i relacji z otoczeniem funkcjonalnym, oraz przeprowadzenie przy
jego wykorzystaniu analiz ruchu dla okresów bieżącego i przyszłego, które pozwolą na prowadzenie polityki
zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarze subregionu.
Przedmiotem zamówienia są następujące zakresy:
Etap 1 – Analiza dotychczasowych ustaleń strategicznych i programowych,
Etap 2 – Przygotowanie badań i pomiarów z niezbędnymi uzgodnieniami,
Etap 3 – Przeprowadzenie badań i pomiarów ruchu,
Etap 4 – Opracowanie wyników badań ankietowych i pomiarów ruchu,
Etap 5 – Skonstruowanie komputerowego modelu ruchu dla stanu istniejącego,
Etap 6 – Opracowanie modeli prognostycznych oraz wykonanie analiz ruchu, prace scenariuszowe,
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Etap 7 – Ustalenia normatywne.
Zamawiający przewiduje odrębny odbiór każdego etapu. W przypadku stwierdzenia usterek, wykonawca
zobowiązany jest do ich usunięcia. Poszczególne etapy realizacji opracowania składają się z zadań opisanych
w Opisie Przedmiotu Zamówienia w ramach niniejszego postępowania przetargowego.
Wszystkie raporty, sprawozdania i inne materiały tekstowe, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia
Wykonawca sporządzi również w formacie pdf, zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0.
(WCAG 2.0) na poziomie aa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2017
Koniec: 31/03/2018
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

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z wzorem umowy i dokumentami zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: tak

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: 22/11/2016
Czas lokalny: 14:00

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
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2016
Czas lokalny: 14:15
Miejsce:
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
ul. Bojkowska 37 (pokój nr 102, piętro I), 44-100 Gliwice.

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:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 6 ustawy pzp, do 20
% wartości zamówienia podstawowego, polegających w szczególności na powtórzeniu: badania pomiaru ruchu,
zachowań komunikacyjnych, wykonaniu koncepcji programowo-przestrzennych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2016
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