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Znak sprawy: MPU – II/3301/II/1/2014/RA 

PREZYDENT MIASTA RADOMIA 

ogłasza przetarg nieograniczony o warto ści nie przekraczaj ącej wyra żonej  
w złotych równowarto ści kwoty 207.000 € na usług ę polegaj ącą na wykonaniu opracowa ń 
pn. „Zintegrowane planowanie transportu zrównowa żonego miejskiego Radomskiego 
Obszaru Funkcjonalnego (ROF)” w ramach projektu „St rategia rozwoju miejskiego 
Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)”  

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 19 marca 2014r. 

� w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl,  
numer ogłoszenia: 93100 - 2014 

� na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl  
� na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – ul. Żeromskiego 53, 26–600 Radom 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES  
Nazwa:  Miejska Pracownia Urbanistyczna 

Adres pocztowy:  ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie 
Tel.:  048 3631594; 
Tel./Fax:  048 3620208. 
Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.bip.radom.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: Przetarg nieograniczony na usługę 
polegającą na wykonaniu opracowań pn. „Zintegrowane planowanie transportu zrównoważonego 
miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)” w ramach projektu „Strategia rozwoju 
miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)”. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia :  
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Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu opracowań pn. „Zintegrowane 
planowanie transportu zrównoważonego miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)” 
w ramach projektu „Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)”. 
Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2007-2013 (konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu 
terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszony przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
Zakres zamówienia – poniżej 207.000 EUR. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV):  
Główny przedmiot: 71.31.12.00-3 
Dodatkowe przedmioty:  79.31.12.00-9, 72.31.00.00-1 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej: Nie.  

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej: Nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  okres w dniach: 240. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM  
I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 
prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tego war unku: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Oceny spełniania w/w warunku Zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na 
podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniach na podstawie 
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego 
wzór został dołączony do materiałów przetargowych. 

III. 3.2) Wiedza i do świadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach wykonanych usług głównych zrealizował 
należycie: 
 co najmniej jedno opracowanie obejmujące swoim zakresem: 

� pozyskanie danych o infrastrukturze transportowej na podstawie badań, baz danych 
i systemów GIS, lub 

� pozyskanie danych o zagospodarowaniu przestrzennym i atrakcyjności 
transportowej badanego obszaru, oraz zmienności tej atrakcyjności 
w ciągu doby, lub 

� badania ankietowe zachowań transportowych mieszkańców, lub 
� opracowanie charakterystyki zachowań transportowych mieszkańców, oraz 

parametrów funkcji dla modeli rozkładu przestrzennego ruchu oraz wyboru 
środków transportowych do realizacji podróży dla stanu istniejącego 
i prognostycznego, lub 

� opracowanie metodologii podziału mieszkańców na grupy osób 
o jednorodnych zachowaniach transportowych, lub 

� prognozę rozwoju rynku publicznego transportu zbiorowego sporządzoną 
na podstawie wniosków wynikających z prognoz gospodarczych, 
demograficznych oraz potoków ruchu pasażerów i pojazdów, 

 co najmniej jedno opracowanie obejmujące swoim zakresem budowę modelu transportowego, 
obejmującego podstawowe systemy transportowe, dla okresu stanu istniejącego oraz 
prognostycznego,  

 co najmniej jedno opracowanie obejmujące swoim zakresem analizy wielowariantowego 
rozwoju transportu drogowego i transportu publicznego dla okresu prognozy 
z uwzględnieniem minimum czynników kosztowych i ruchowych, 

 co najmniej jedno opracowanie obejmujące swoim zakresem analizy optymalizacji sieci lub linii 
komunikacyjnej pod względem jakościowym i finansowym w ramach studium transportowego 
lub studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych z zakresu transportu publicznego. 

Oceny spełniania w/w warunku Zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na 
podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego 
wzór został dołączony do materiałów przetargowych oraz dokumentów wymienionych w pkt 
III.4.1.1). 

III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tego war unku: 

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje 
oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie modelu transportowego obejmującego minimum 300 
rejonów transportowych, 1500 węzłów i 4000 odcinków. 
Oceny spełniania w/w warunku Zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na 
podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniach na podstawie 
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego 
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wzór został dołączony do materiałów przetargowych, oraz dokumentów wymienionych 
w pkt. III.4.1.3. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje 
zespołem badawczym składającym się co najmniej z 3 osób, w tym: 
 jedną osobą, która wykonała samodzielnie lub w zespole modelowania systemu transportowego 

w ramach co najmniej 2 opracowań, 
 jedna osobą, która wykonała samodzielnie lub w zespole planowania transportu pasażerskiego 

drogowego i szynowego w ramach co najmniej 2 opracowań, 
 jedną osobą, która wykonała samodzielnie lub w zespole modelowania systemu transportowego 

lub planowania transportu pasażerskiego drogowego i szynowego, w ramach co najmniej 2 
opracowań. 

Oceny spełniania w/w warunku Zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na 
podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego 
wzór został dołączony do materiałów przetargowych oraz dokumentów wymienionych 
w pkt. III.4.1.2). 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Oceny spełniania w/w warunku Zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na 
podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniach na podstawie 
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego 
wzór został dołączony do materiałów przetargowych. 

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia 
w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie 
wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nieuzupełnienie we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu, 
należy przedło żyć: 
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1) 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; 
� określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę 

w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach 
niewykonanych lub wykonanych nienależycie, 

• w ramach wykonanych usług głównych zrealizował należycie: 
 co najmniej jedno opracowanie obejmujące swoim zakresem: 

− pozyskanie danych o infrastrukturze transportowej na podstawie badań, baz danych 
i systemów GIS, lub 

− pozyskanie danych o zagospodarowaniu przestrzennym i atrakcyjności 
transportowej badanego obszaru, oraz zmienności tej atrakcyjności 
w ciągu doby, lub 

− badania ankietowe zachowań transportowych mieszkańców, lub 
− opracowanie charakterystyki zachowań transportowych mieszkańców, oraz 

parametrów funkcji dla modeli rozkładu przestrzennego ruchu oraz wyboru 
środków transportowych do realizacji podróży dla stanu istniejącego 
i prognostycznego, lub 

− opracowanie metodologii podziału mieszkańców na grupy osób 
o jednorodnych zachowaniach transportowych, lub 

− prognozę rozwoju rynku publicznego transportu zbiorowego sporządzoną 
na podstawie wniosków wynikających z prognoz gospodarczych, 
demograficznych oraz potoków ruchu pasażerów i pojazdów, 

 co najmniej jedno opracowanie obejmujące swoim zakresem budowę modelu 
transportowego, obejmującego podstawowe systemy transportowe, dla okresu stanu 
istniejącego oraz prognostycznego, 

 co najmniej jedno opracowanie obejmujące swoim zakresem analizy 
wielowariantowego rozwoju transportu drogowego i transportu publicznego dla okresu 
prognozy z uwzględnieniem minimum czynników kosztowych i ruchowych, 

 co najmniej jedno opracowanie obejmujące swoim zakresem analizy optymalizacji sieci 
lub linii komunikacyjnej pod względem jakościowym i finansowym w ramach studium 
transportowego lub studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych z zakresu 
transportu publicznego. 

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 
lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami. 



 

 

 

 

 

 

 

 
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53 
tel. +48 483 631 594  ●  fax. +48 483 620 208 
mpu@mpu.radom.pl 

 

   

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, nale ży przedło żyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
2) 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. 

 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj ący, że:  
1) 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 

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 
1. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej. 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 
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a) Wykonawca w celu spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b w/w ustawy. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające: 

- jednoznaczne określenie w jakim charakterze podmiot trzeci będzie brał udział w postępowaniu, 
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów takiego podmiotu, 
- zakres i okres udziału danego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. 

W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powołuje się na zasoby 
podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie ich nazw (firm). Jeżeli 
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych powyżej, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty 
pełnomocnictwo o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. 

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 postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian: 
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej 
z następujących okoliczności, tj.: 
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

���� działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie usługi w określonym pierwotnie 
terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania; 

���� konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania 
dodatkowych ekspertyz, badań. 
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Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 
promieniowanie lub skażenie oraz będące następstwem tych zdarzeń przerwy w dostawie 
energii elektrycznej. 

2) zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres 
zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest d ost ępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.bip.radom.pl   
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem: Miejska 
Pracownia Urbanistyczna w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, sekretariat – IV piętro, 
w godzinach od 7.30 do 15.30 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert : 

Data: 28/03/2014 Godzina: 11:00 
Miejsce: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, IVp., 
sekretariat. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Strategia rozwoju miejskiego 
Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)” współfinansowanego z Unii Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2007-2013. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia,  
w przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 
sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: Tak. 

 


