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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202722-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Głogów: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
2018/S 090-202722

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.
ul. Transportowa 3
Głogów
67-200
Polska
Osoba do kontaktów: Julita Borecka
Tel.:  +48 767451200
E-mail: julita@km.glogow.pl 
Faks:  +48 767451201
Kod NUTS: PL516
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.km.glogow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Komunikacja Miejska Sp. z o.o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Miejski transport autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
System ITS – I etap: Zaprojektowanie, dostawa, montaż i wdrożenie I etapu inteligentnego systemu zarządzania
i organizacji ruchu (ITS) w Głogowie.
Numer referencyjny: ZP 1/2018/UE/TYP A-C

II.1.2) Główny kod CPV
34996000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:julita@km.glogow.pl
http://www.km.glogow.pl
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a) przygotowanie systemu i integrację istniejącego środowiska informatycznego polegające na opracowaniu
dokumentacji Systemu ITS – w tym dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych, testów wraz z
pozyskaniem wszystkich wymaganych opinii i zatwierdzeń, decyzji;
b) dostawa i montaż nadajników pojazd-sygnalizacja;
c) doposażenie sterowników w układy odbiorcze;
d) uruchomienie urządzeń w środowisku sterownika;
e) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników obsługujących system.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 954 656.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Głogów.

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Projektowany w I etapie system zakłada wykonanie następujących podsystemów ITS:
a) wyposażenie autobusów komunikacji miejskiej (15 szt.) w nowoczesne autokomputery oraz oprogramowanie
wraz z serwerem systemu nadzorującego i umożliwiające realizację nadzoru i sterowania ruchem pojazdów
komunikacji miejskiej,
b) wprowadzenie systemu monitorowania i zarządzania sygnalizacjami świetlnymi dla gminnych sygnalizacji
świetlnych polegające na wyposażeniu w układy łączności i zaimplementowaniu oprogramowania oraz
wyposażeniu centrum sterowania ruchem w serwer oraz oprogramowanie umożliwiające realizację opisanych
dalej funkcji,
c) wprowadzeniu systemu priorytetyzacji dla autobusów komunikacji miejskiej na wybranych sygnalizacjach
polegające na integracji środowiska nadzorującego komunikację z układami sterowania sygnalizacji wraz z
wyposażeniem w konieczne układy łączności.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) przygotowanie systemu i integrację istniejącego środowiska informatycznego polegające na opracowaniu
dokumentacji Systemu ITS – w tym dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych, testów wraz z
pozyskaniem wszystkich wymaganych opinii i zatwierdzeń, decyzji;
b) dostawa i montaż nadajników pojazd-sygnalizacja;
c) doposażenie sterowników w układy odbiorcze;
d) uruchomienie urządzeń w środowisku sterownika;
e) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników obsługujących system.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja i rekojmia na wdrozony system i zamontowane urzadzenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPDS 030401-02-0014/2016

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 030-064662

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
System ITS – I etap: Zaprojektowanie, dostawa, montaż i wdrożenie I etapu inteligentnego systemu zarządzania
i organizacji ruchu (ITS) w Głogowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
08/05/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
SPRINT Spółka Akcyjna
ul. Jagiellończyka 26
Olsztyn
10-062
Polska
Kod NUTS: PL622
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 954 656.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 893 043.91 EUR

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64662-2018:TEXT:PL:HTML
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V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 75 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Rozbudowa centralnego systemu informacji i zarządzania komunikacją miejską wraz z montażem elementów
wykonawczych; dostosowanie sterowników sygnalizacji świetlnej wraz z systemem monitorowania i zarządzania
sygnalizacjami świetlnymi.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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