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Warszawa: Wykonanie opracowania pt. Analiza przestrzenna oraz
ekonomiczna rozwiqzan geometrycznych wybranych ulic w Warszawie.
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Numer ogloszenia: 78559 - 2016; data zamieszczenia:09.06.2016
oct oszENlE o zAMowtENtu - ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: nieobowiqzkowe

Ogloszenie dotyczy:

I zam6wienia pu blicznego

! zawa rcia umowy ramowej

! ustanowienia dynamicznego systemu zakup6w (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stoleczne Warczawa - Zazqd Dr6g Miejskich , ut. Chmielna 120, OO-801

Warszawa, woj. mazowieckie,lel. 22 55 89 000, faks 22 890921'1.

Adres strony internetowej zamawiajqcego: www.zdm.waw.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samozqdowa.

il.1) OKRESLENTE pRZEDMTOTU ZAMoWtENtA

ll'1.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Wykonanie opracowania pt. Analiza pzestzenna

oraz ekonomiczna rozwiqzah geometrycznych wybranych ulic w Warszawie. DZPI4S/PN/38/16.

11.1.2) Rodzaj zam6wienia: uslugi.

11.1.4) Okre5lenie przedmiotu oraz wielko6ci lub zakresu zam6wienia: Pzedmiotem zam6wienia jest

wykonanie (usluga) analizy pzestzennej i ekonomicznej rczwiEzan geometrycznych ulic: Al. Jerozolimskie i

ul. Swigtokzyska na odcinku od ul. Nowy Swiat do al. Jana Pawla ll. Opracowanie bgdzie zawiera6 elementy

skladowe takie, jak: l.szczeg6lowa inwentaryzacja infrastruktury ulicznq; 2.analiza pzestzenna

zagospodarowania otoczenia ulicy; 3.badanie dostgpnoSci pzestzennej do pzystank6w transportu

zbiorowego; 4.inwentaryzacja obiekt6w majqcych wplyw na jako66 2ycia mieszkafic6w; 5. pzeprowadzenie

pomiar6w: ruchu pojazd6w, ruchu pieszych, prgdkoSci pojazd6w; 6.wykonanie badari ankietowych wSr6d

mieszkaic6w, u2ytkownik6w ulic, podmiot6w gospodarczych; T.pozyskanie danych dot. wplyw6w z

podatk6w od podmiot6w gospodarczych w badanym rejonie; 8.analiza stanu brd na podstawie danych z 2015

r. 9.spozqdzenie wykazu powiezchni komercyjnych wg wskazanych wymagah; l0.spozqdzenie wykazu
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obiekt6w w trakcie budowy, uzyskanych pozwole6 na budowq wraz z podzialem na ptzeznacze ie obiekt6w;

ll.analiza liczby iwarto6ci transakcji na rynku nieruchomo6ci (pierwotnym iwt6mym) w czasie ostatnich 7 lat

Analiza bedzie miec formg ra@rtu izawierai wnioski z pzeprowadzonych badari. Szczegolowy zakres prac

znajduje siq z OPZ, Rozdzial V SIWZ Dokumentacja powinna uwzglgdnia6 stan prawny obowiqzujacy w dniu

pzekazania Zamawiajqcemu koricowej wersji opracowania oraz opracowah w zakresie planowania mobilnosci

mieszka6c6w. Warto56 szacunkowa zam6wienia nie pzekracza rownowartoSci kwoty 30 000 EURO..

il.1.5)

l-l przewiduje sie udzielenie zam6wief uzupetniaiEcych

Okreslenie przedmiotu oraz wielkoSci lub zakresu zam6wieri uzupelniaj4cych

11.1.6) Wsp6lny Slownik Zam6wief (CPV): 71.30.00.00-3.

ll.1.7l Czy dopuszcza sig zlo2enie oferty czgSciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza siq zloienie oferty wariantowej: nie.

ll.2) czAS TRWANIA ZAMoWtENIA LUB TERMTN WyKONAN|A: Zakonczenie: 1 5.09.2016.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilr.1) wADtuM

lnformacja na temat wadium: Wykonawca pzystQpujEcy do pzetargu jest obowiqzany, pzed uplywem

terminu skladania ofert, wniesc wadium na caty okres zwiqzania z ofertE, w wysoko6ci 2 400,00 zl. (slownie:

dwa tysiqce czterysta zlotych).

|t.2l7AL1CZK1

lll.3) WARUNKt UDZTALU W POSTEPOWANtU ORAZ OptS SPOSOBU DOKONYWANTA OCENY

SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

lll.3.2) Wiedza i do6wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

W celu oceny spelniania warunku dotyczEcego posiadania wiedzy i doswiadczenia, Wykonawca

musi wykaza6, 2e w okresie ostatnich 3lat pzed uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres

prowadzenia dzialalnoSci jest krotszy - w tym okresie: - posiada doswiadczenie w zakresie

niezbednym do wykonania opracowania tj. dla miasta powyze.j 300 tysiecy mieszkanc6w

zrealizowal co najmniej dwa opracowania w zakresie r6wnolegle prowadzonych analiz

planistycznych, ekonomicznych i socjologicznych. W celu potwierdzenia wykonanych lub

wykonywanych uslug Wykonawca musi pzedstawi6 wykaz tych uslug wraz z podaniem ich

wartosci, pzedmiotu, dat wykonania, i odbiorc6w oraz dokumentu potwierdzajqcego, 2e uslugi te

zostaty lub sq wykonywane nale2ycie.

lll.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam6wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
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W celu oceny spelniania warunku dotyczqcego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do

wykonania zam6wienia, Wykonawca musi mied do dyspozycji osoby legitymujqce sig

doswiadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowisk, jakie zostanq im

powiezone. Wykonawca pzedstawi w ofercie kandydat6w na stanowiska wymienione ponizej: Lp.

Stanowisko - Wymagana liczba os6b - sta2 ( w latach ): 1. Kierownik zespolu- 1 osoba - 5 lat; 2.

Czlonkowie zespolu planistycznego w tym: - 2 osoby - 5 lat - co najmniej l osoba z tytulem mgr

in2. z zakrcsu in2ynierii komunikacyjnej lub transportu; - co najmniej 1 osoba z tytulem mgr arch.

krajobrazu. 3. Czlonkowie zespolu ekonomicznego w tym: - 2 osoby - 5lat - co najmniej 1 osoba z

tytulem mgr ekonomii; - co naimniej 1 osoba z tytulem mgr socjologii.

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonlMania oceny spelniania tego warunku

W celu oceny spelniania warunku dotyczqcego sytuacji ekonomicznej ifinansowej Wykonawca

musi wykaza6, Ze: - jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej

dzialalno6ci zwiEzanej z pzedmiotem niniejszego zam6wienia, na warto66 co najmniej 50.000,00 zl

(slownie: pie6dziesiqt tysiecy zlotych).

III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYE

wYKoNAwcY w CELU PoTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDztALU w poSTEpowANtU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

lll.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunk6w, o kt6rych mowa w art. 22 usl, 1

ustawy, opr6cz oswiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w postepowaniu naleiy przedlo2y6:

. wykaz wykonanych, a w pzypadku Swiadczeri okresowych lub ciEgtych r6wniez wykonywanych,

gl6wnych dostaw lub uslug, w okresie ostatnich trzech lat pzed uplywem terminu skladania ofert albo

wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci jest

kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, pzedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na

zecz kt6rych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zalqczeniem dowod6w, czy zostaly

wykonane lub sq wykonywane nale2ycie;

. okreSlenie dostaw lub uslug, kt6rych dotyczy obowiEzek wskazania pzez wykonawcg w wykazie lub

zlozenia poswiadczei, w tym informacja o dostawach lub uslugach niewykonanych lub wykonanych

nienale2ycie

Wykaz zam6wieh wykonanych w okresie ostatnich tzech lat pzed uplywem terminu skladania ofert,

a je2eli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i

wartosci, daty i miejsca wykonania - zalqcznik nr 2 (Doswiadczenie Wykonawcy). W wykazie

powinno by6 wskazane, 2e Wykonawca: - posiada do6wiadczenie w zakresie niezbqdnym do

wykonania opracowania tj. dla miasta powy2ej 300 tysigcy mieszkar'rc6w zrealizowal co najmniej dwa

opracowania w zakresie rownolegle prowadzonych analiz planistycznych, ekonomicznych i

socjologicznych. W celu potwierdzenia wykonanych lub wykonywanych uslug Wykonawca musi
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pzedstawic wykaz tych uslug wraz z podaniem ich wartoSci, pzedmiotu, dat wykonania i odbiorcdw

oraz dokumentu potwierdzajqcego, 2e uslugi te zostaly lub sq wykonywane nale2ycie. Do

powy2szego wykazu winny by6 dolqczone dowody 2e wymienione w wykazie uslugi zostaly

wykonane. Zamawiajqcy nie bgdzie 2qdal informacji o pro.jektach niewykonanych, lub wykonanych

nienale2ycie.;

wykaz os6b, kt6re bgdq uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg6lnosci

odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do6wiadczenia iwyksztalcenia niezbednych do

wykonania zam6wienia, a tak2e zakresu wykonywanych Wzez nie czynnoSci, oraz informacjq o

podstawie do dysponowania tymi osobami;

o6wiadczenie, 2e osoby, kt6re bgdq uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, posiadajq wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnie6;

. oplaconq polise, a w pzypadku jej braku, inny dokument potwierdzajEcy, 2e wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiqzanq z

pzedmiotem zam6wienia.

lll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy, naleiy

przedloiye:.

. o6wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

. aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci

gospodarczej, je2eli odrqbne pzepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ar1.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeSniej ni2

6 miesigcy pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o

udzielenie zam6wienia albo skladania ofeft;

ll 1.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych

Jeieli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedklada:

111.4,3.1) dokument wystawiony w kraju, w K6rym ma siedzibQ lub miejsce zamieszkania

potwierdzajqcy, ie:

. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadlo6ci - wystawiony nie wcze6niej ni2 6 miesigcy

pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie

zam6wienia albo skladania ofert;

nie ozeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zam6wienie - wystawiony nie wczeSniej ni2 6

miesigcy pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o
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udzielenie zamdwienia albo skladania ofert;

lll.4.4) Dokumenty dotyczece przynaleino6ci do tej samej grupy kapitalowej

. lista podmiot6w nale2Ecych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007

r. o ochronie konkurencji i konsument6w albo informacji o tym, 2e nie nale2y do grupy kapitalowej;

lll.6) rNNE DOKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt lll.5)

1. Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo2e pzedstawic dokument6w dot. sytuacji finansowej i

ekonomicznej wymaganych paez Zamawiajqcego, moZe pzedstawi6 inny dokument, kt6ry w wystarczajqcy

sposdb potwierdza spelnianie warunk6w opisanych w pkt 7.3.3. SIWZ. 2. Wykonawca mo2e polega6 na

wiedzy i doSwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam6wienia, zdolnosciach

finansowych lub ekonomicznych innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego lqczqcych go z nimi

stosunk6w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodnic Zamawiaiqcemu, i2 bgdzie

dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji zam6wienia, w szczeg6lnosci pzedstawiajqc w tym celu

pisemne zobowiEzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasob6w na potzeby

wykonania zam6wienia, zawierajqce zakres czynno6ci, kt6re te podmioty zobowiazujq sie wykona6. W celu

oceny, czy Wykonawca bQdzie dysponowal zasobami innych podmiot6w w stopniu niezbgdnym do nalezytego

wykonania zam6wienia oraz oceny, czy stosunek lEczqcy WykonawcA z tymi podmiotami Warantuje

zeczywisty dostgp do ich zasob6w, powyzsze zobowiqzanie lub inne dokumenty, na podstawie kt6rych

Wykonawca udowadnia, 2e bqdzie dysponowal zasobami niezbqdnymi do realizacji zam6wienia, powinno

zawiera6,: - zakres (opis) dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu, - spos6b wykozystania

zasob6w pzy wykonywaniu zam6wienia, - okre6lenie charakteru stosunku, jaki bgdzie lqczyl WykonawcA z

innym podmiotem, - okreSlenie zakresu iokresu udzialu innego podmiotu pzy wykonywaniu zam6wienia, 2.1

Podmiot, kt6ry zobowiqzal sig do udostqpnienia zasob6w na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada

solidamie z WykonawcE za szkodg Zamawiajqcego, powstalE wskutek nieudostepnienia tych zasob6w.

SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.1) TRYB UDZTELENTA ZAMoWIENTA

|V.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: pzetarg nieograniczony.

lv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiqzane z pzedmiotem zam6wienia:

1-Cena-60

2 - skrocenie terminu realizacji - 20

3 - wspolpraca z wyzszE uczelniq technicznq lub instytutem naukowym - 20

w.2.2)

l-l przeprowadzona bqdzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt6rej bqdzie prowadzona:
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lv.3) zMtANA UMOWY

pzewiduje siq istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci ofurty, na podsiawie

kt6rej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowief umowy oraz okre6lenie warunk6w zmian
'l.Zgodnie z ar1.14 ustawy Prawo zam6wiei publicznych Zamawialqcy pzewiduje zmiany zawartej Umowy

dotyczqce odpowiednio wartoSci zam6wienia lub terminu realizacji zam6wienia w pzypadku zaistnienia

nastepujqcych okoliczno6ci: 1\w razie konieczno5ci podjecia dzialan zmierzajAcych do ograniczenia skutk6w

zdazeh losowych wywolanych przez czynniki zewnetzne, kt6rych nie mo2na bylo pzewidziec, szczeg5lnie

zagraZaiEce bezpo6rednio 2yciu lub zdrowiu ludzi; 2) w nastgpstwie wykraczajqcych poza terminy okreSlone

w k.p.a. procedur administracyjnych oraz innych termin6w formalno-prawnych uzedowych majqcych wplyw

na terminy rcalizaqli zam6wienia; 3) ograniczenia dostgpnoSci Srodk6w bud2etowych pzeznaczonych na

realizaQq zam6wienia; 2.Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporzqdzenie podpisanego

pzez Strony Protokolu konieczno6ci okreslajEcego pzyczyny zmiany otaz potwierdzajqcego wystEpienie

(odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych w ust.1. Protokol koniecznoSci bgdzie

zalqcznikiem do aneksu.

tv.4) TNFoRMACJE ADMTNTSTRACyJNE

lV'4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostepna specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia:

www.zdm.waw.pl

Specyfikacje istotnych warunk6w zam6wienia mo2na uzyska6 pod adresem: ZarzEd Dtog Miejskich,

kancelaria, pok. 16. ul. Chmielna 120,00-81 Warszawa.

1V.4.4) Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu lub ofert: 20.06.2016

godzina 10:00, miejsce: Zazqd Drog Miejskich, kancelaria, pok. 16. ul. Chmielna 120, O0-81 Warszawa,

otwarcie w tym samym dniu o godzinie 11:00, sala 31'1.

1V.4.5) Termin zwi1zania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).

1V.4.16) lnformacje dodatkowe, w tym dotyczqce finansowania projektu/programu ze Srodk6w Unii

Europejskiej: 1. Oferta wraz z zalecznikami musi by6 podpisana pzez Wykonawce. ZamawiajEcy wymaga,

aby oferte podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wla6ciwym rejestze lub ewidencji

dzialalno6ci gospodarczej. Je2eli osoba/osoby podpisujqca ofertg dziala na podstawie pelnomocnictwa, to

pelnomocnictwo to musi w swej tre6ci wyra2nie wskazywa6 uprawnienie do podpisania oferty.

Pelnomocnictwo musi zostad zlo2one wraz z ofertq w oryginale lub notarialnie poSwiadczonej kopii. Je2eli z

odpisu z wla6ciwego rejestru pzedlo2onego na okolicznoS6 potwierdzenia spelnienia warunk6w udzialu w

postgpowaniu, nie wynika uprawnienie os6b podpisujqcych pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy,

to Wykonawca powinien Wzedtozye odpis z wlaSciwego rejestru aktualny na dziei wystawienia tego

pelnomocnictwa. 2. Ocena spelnienia pzez Wykonawce warunk6w udzialu w postgpowaniu, o kt6rych mowa

w art. 22 ust. 1 Pzp zostanie dokonana na podstawie wymaganych oswiadczen i dokument6w. Polegai

bgdzie na ocenie zdolnosci Wykonawcy do nalezytego wykonania zam6wienia, zgodnie z formulE spetnia-nie

spelnia. Nie spelnienie chociaZby jednego z wymaganych warunk6w udzialu skutkowai bgdzie wykluczeniem
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Wykonawcy z postgpowania. 3. Zasady skladania oferty pzez podmioty wystqpujqce wsp6lnie: 3.1.

Wykonawcy skladajacy ofertg wspolnq zobowiqzani sq do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich

w postQpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu otaz do zawarcia umowy w

sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zawierac w

szczeg6lno6ci: wskazanie postgpowania o zam6wienie publiczne, kt6rego dotyczy, Wykonawc6w

ubiegajqcych sig wspolnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego pelnomocnika i zakres jego

umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi by6 podpisany w

imieniu wszystkich Wykonawc6w ubiegajqcych siQ wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, pzez osoby

uprawnione do skladania oswiadczen woli, wymienione we wla6ciwym rejestze lub ewidencji Wykonawc6w.

Ustanowienie pzedmiotowego pelnomocnika mo2e zostai zawarte w umowie o wspoldzialaniu zlo2onej wraz

z ofertq. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zosta6 zlo2ony wraz z

ofertq w formie oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii. 3.2.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia

dokonywane bgdq wylqcznie z pelnomocnikiem. 3.3.Wypetniajqc formulaz oferty, jak r6wnie2 inne

dokumenty, powolujEc sig na Wykonawcg, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, nale2y wpisac dane

dotyczace Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sie o udzielenie zam6wienia, a nie pelnomocnika tych

Wykonawc6w. 4. Zamawiajqcy wykluczy Wykonawce z postQpowania, o ile zajdE wobec tego Wykonawcy

okolicznosci wskazane w art. 24 ust. 'l ust. 2 i ust. 2a ustawy Pzp oraz odzuci ka2dq oferte w pzypadku

zaistnienia pzeslanek okre6lonych w art. 89 ust. '1 ustawy Pzp..

1V.4.'l7l Czy przewiduje si? uniewa2nienie postQpowania o udzielenie zam6wienia, w pzypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodzqcych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przez pafistwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), kt6re mialy by6 przeznaczone na sfinansowanie calo6ci lub czq6ci zam6wienia: nie

h{^. //h-^, M.1et ,7^


