
Dz.U./S S245
17/12/2021
643940-2021-PL

1 / 7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:643940-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Sprzęt do kontroli parkingów samochodowych
2021/S 245-643940

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Adres pocztowy: ul. Józefy Kantorówny 2a
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-381
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Mizdalski
E-mail: przetargi@mzum.katowice.pl 
Tel.:  +48 322569901
Faks:  +48 322569847
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzum.katowice.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 350 parkomatów wraz z systemem zarządzającym oraz niezbędną bazą danych
Numer referencyjny: 36/XII/2021/WP

II.1.2) Główny kod CPV
34926000 Sprzęt do kontroli parkingów samochodowych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa 350 parkomatów wraz z systemem zarządzającym oraz niezbędną bazą danych

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, woj. śląskie, gmina Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 350 parkomatów wraz z systemem zarządzającym oraz niezbędną bazą danych w zakresie:
• dostawa 350 sztuk parkomatów ,
• trwały montaż parkomatów do podłoża w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
• dostawa 20 sztuk dodatkowych wymiennych kaset na monety (skarbców),
• dostawa i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia bazy danych i zarządzania parkomatami,
• uruchomienie i wykonanie próby eksploatacyjnej wszystkich dostarczonych urządzeń
i oprogramowania,
• przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu i urządzeń, w trakcie wykonywania 
próby eksploatacyjnej w terminie ustalonym z Zamawiającym.
• przekazanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z autorskich 
praw do tej dokumentacji,
• udzielenie licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do oprogramowania komputerowego na 
okres min 10 lat, a po upływie tego okresu na czas nieoznaczony
• udzielenie minimum 36 miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie parkomatów wraz z systemem 
zarządzającym i wykonywanie w tym okresie gwarancyjnych usług serwisowych (serwis gwarancyjny) 
polegających na obsłudze technicznej i eksploatacyjnej dostarczonego systemu nadzorowania parkomatów.
• Utrzymywanie na własnym serwerze systemu zarządzania parkomatami z niezbędna bazą danych 
zapewniające działania przez cały okres obowiązywania umowy w tym w okresie serwisu gwarancyjnego.
Zapewnienie w okresie gwarancji bezpłatnej relokacji 10% ogólnej liczby parkomatów.

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
Okres w miesiącach: 50
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości:
— 300.000,00 PLN

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:
Wykonawca musi być uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem
— wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z ustawą z dnia 
10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r., Nr 89, poz.625 z późn. zm.)
— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ.
Wykaz i krótki opis warunków:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dot.: 1) zdolności do 
występowania w obrocie gosp.: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 2) Uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 2. Zam. 
wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 
108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 4 z zastrzeżeniem ust. 3 ustawy pzp. Wykonawca może zostać wykluczony 
na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy 
Pzp. 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, oświadczenia o przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od 
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
c) odpis lub informacja z KRS lub CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
d) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa 
w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam. poza granicami RP – sekcja 6.5 SWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zmiany oraz zakres zmian postanowień umowy przewidziano w załączniku do SWZ – wzorze umowy

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/01/2022
Czas lokalny: 09:55

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: 19/04/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
link do transmisji on-line na www.mzum.katowice.pl Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert.W 
przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje o zmianie 
terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
— wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego 
zamówienia publicznego,
— wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Potencjał podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale 
podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego 
wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 i z zastrzeżeniem ust.3 ustawy Pzp.
3. Podwykonawstwo
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany 
wskazać w oświadczeniu JEDZ informacje dotyczące wykonawcy części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.
4. Dokumenty składane razem z ofertą:
a) oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (zgodnie z art. 781 KC opatrzona być 
winna kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
b) wykonawca dołącza do oferty oświadczenie JEDZ w zakresie wskazanym w SWZ;
c) oświadczenie o samooczyszczeniu – jeśli dotyczy;
d) dokument potwierdzający wniesienie wadium;
e) kalkulacja ceny;
f) informacje dotyczące wykonawcy – w tym dokumencie wykonawca składa oświadczenie w zakresie: 
spełnienia wymogów RODO i podwykonawców oraz informację, czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził 
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Wymagana forma: oświadczenie musi być złożone w 
złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym 
dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Oświadczenie to składane jest na druku oferty;
g) do oferty wykonawca załącza również (jeżeli dotyczy):
— pełnomocnictwo,
— oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
— zobowiązanie podmiotu trzeciego,
— wykaz rozwiązań równoważnych,
— zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
5. Oświadczenie i dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem 
na język polski. Dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem 
sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
6. Kryteria oceny ofert:
- Cena 70%,
- Wydłużenie okresu gwarancji 20%
- Zastosowanie ekranu o zwiększonej odporności na uszkodzenia 10%

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
przepisach działu IX ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego 
wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.
Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp;
2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia
– jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 515 ust. 1a ustawy Pzp, a w pozostałych przypadkach w 
terminie 15 dni;
3) 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 dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
4) odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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;
5) jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2021
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