
Elbląg: Dostawa, montaż, instalację, szkolenie, uruchomienie 

fabrycznie nowych parkometrów w ilości 20szt. dla Strefy 

Płatnego Parkowania (SPP) na drogach publicznych Miasta 

Elbląga oraz dostawa liczarki do bilonu (sortera) w ilości 1szt. 

Numer ogłoszenia: 118804 - 2011; data zamieszczenia: 18.05.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o. , ul. Browarna 90,  

       82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (055) 230-79-00, faks (055) 234-79-01. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkm.elblag.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż, instalację, szkolenie, 

uruchomienie fabrycznie nowych parkometrów w ilości 20szt. dla Strefy Płatnego Parkowania (SPP) 

na drogach publicznych Miasta Elbląga oraz dostawa liczarki do bilonu (sortera) w ilości 1szt.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest: 1.1.dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie fabrycznie nowych parkomatów  

dla Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Elbląga (SPP) w ilości 20 

szt., 1.2.dostawa dodatkowych, samozamykających się kaset na monety do dostarczonych 

parkomatów w ilości 5 szt., 1.3.dostawa urządzenia do sortowania i liczenia monet - 1szt., 

1.4.udzielenie gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia przez okres 60 miesięcy, 

1.5.dostawa papieru do wydruku biletów parkingowych w dostarczonych parkomatach w okresie  

48 miesięcy od momentu dostarczenia parkometrów w ilości 420 rolek przy założeniu, że jedna 

rolka wystarczy na wydrukowanie minimum 1.300 szt. biletów o długości 15 centymetrów, 

1.6.integracja elementów dostarczonego sprzętu z oprogramowaniem Zamawiającego w taki 



sposób, aby stanowiły one jeden spójnie i sprawnie działający System Elbląskiej Karty Miejskiej 

(System EKM), 1.7.przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego 

sprzętu.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.73.00.00-1, 51.21.40.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1.Zamawiający żąda  

od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 7600,- złotych (słownie: siedem tysięcy sześćset 

złotych ) 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być 

wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: -w pieniądzu, -w poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, -w gwarancjach bankowych, -w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

-w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 

1158, z późn. zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy: BANK PEKAO S.A. II O/ELBLĄG Nr 16 1240 2265 1111 0000 3237 1826 5.Wadium 

wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Zarządu Komunikacji 

Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu ul. Browarna 90 

. 6.Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego 

wykluczony z postępowania. 7.Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 

ustawy Pzp. 8.Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 

o Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

oferta jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga by 

Wykonawca wykazał się realizacją co najmniej jednej dostawy parkomatów o wartość  

co najmniej 300 000 złotych (brutto) z funkcją obsługi karty zbliżeniowej oraz przesyłu 

danych on-line pomiędzy serwerem i parkometrem. 

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 spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 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  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie  

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  



 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 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  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony  

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko  

dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 



Warunki zmiany umowy 1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. 2.Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość 

dokonania zmian zawartej umowy: a)konieczność zmiany terminu umownego realizacji zamówienia 

z powodu: - działania siły wyższej, tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. - z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. wykopaliska archeologicznego na 

terenie Starego Miasta) - wykonania niezbędnych dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. 

b)zmiana danych podmiotowych Wykonawcy, 3.Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy 

jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w formie aneksu 

do umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.zkm.elblag.com.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można 

uzyskać pod adresem: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 82-300 Elbląg, ul. Browarna 90. 

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

26.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 82-300 Elbląg, ul. Browarna 90 pok. nr 7. 

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 

 

 

http://www.zkm.elblag.com.pl/

