
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:

bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004

Sierpc: Utworzenie strefy płatnego parkowania w mieście Sierpc- etap I
Numer ogłoszenia: 94321 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie strefy płatnego 
parkowania w mieście Sierpc- etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest Utworzenie stref płatnego parkowania w mieście Sierpc - etap I : 
1. Dostawa i montaż 6 sztuk urządzeń - parkomatów (automatów) do poboru opłat za parkowanie w 
Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Sierpca wraz z ich zaprogramowaniem i 
uruchomieniem. 
2. Dostawa 1szt dodatkowego pojemnika wymiennego, samozamykającego się worka na monety o 
pojemności min. 2,5 litra . 
3. Dostawa dodatkowych 10 sztuk rolek z papieru termicznego z 5000 biletów każda do 
dostarczonych parkomatów. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Wykonawca zamontuje urządzenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
2. Montaż obejmuje wykonanie fundamentów z materiałów własnych Wykonawcy na jego koszt, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz trwałe przytwierdzenie do nich parkomatów w sposób 
uniemożliwiający mechaniczne ich oderwanie od podłoża, gwarantując jego nienaruszalność. 
3. Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi 
dostarczonych urządzeń. 
4. Na wykonanych fundamentach oprócz parkomatów mają być osadzone słupki mocujące o 
wysokości 3 m wraz z tablicą informacyjną PARKOMAT. 
5. Szczegółowy opis wymagań techniczno-eksploatacyjnych parkomatów objętych przedmiotem 
umowy został określony w załączniku nr 7 do SIWZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia podstawowego 

o zamówienie uzupełniające polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju robót i nie 

http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004


przekraczające 50% jego wartości.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.73.00.00-1, 51.21.40.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.105,00 
PLN (słownie: trzy tysiące sto pięć złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

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

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• oświadczenie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 
minimum jedną dostawę (wraz z montażem i uruchomieniem) urządzeń do poboru 
opłat (parkomatów) o wartości minimum 100 000,00 zł /brutto/

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• 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; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 



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 postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Uzasadnieniem zmian w umowie może być: 
1) uzyskanie dłuższego terminu gwarancji, 
2) inne okoliczności niepowodujące zmian parametrów wykonania robót przewidzianych w 
umowie, a przewidziane w katalogu zmian umowy. 
2. Katalog zasad zmian umowy 
1) zmiana obowiązującej stawki VAT w zakresie przedmiotu zamówienia - termin związany ze 
zmianą, 
2) zmiana numeru rachunku bankowego i danych teleadresowych stron, 
3) zmiana jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla wykonywanego zamówienia lub 
zmiana technologii - na lepszą, 
4) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów, 
5) zmiana terminu wykonania zlecenia - w wypadku wystąpienia okoliczności utrudniających 
terminową jego realizację: 
a) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów, 
b) wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych, 
c) epidemii lub działań rządowych, 
d) siły wyższej, 
e) jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowana przez lub dające się 
przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, lub innemu wykonawcy zatrudnionemu 
przez Zamawiającego na terenie budowy. 
3. Wnioskować o zmianę umowy może każda z jej stron. 
4. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych 
w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. 
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 
pisemnej i będą dopuszczane w granicach unormowanych przepisami ustawy Prawo Zamówień 
publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 144.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD 
MIEJSKI W SIERPCU ul. PIASTOWSKA 11A 09-200 SIERPC.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11.06.2013 godzina 10:00, miejsce: URZĄD MIEJSKI W SIERPCU ul. PIASTOWSKA 11A 09-
200 SIERPC pok. nr 12, sekretariat - I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy 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: nie
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