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Ogłoszenie nr 510024314-N-2020 z dnia 10-02-2020 r.
Gmina Miejska Zgorzelec: Zorganizowanie i prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania na
terenie miasta Zgorzelec
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 503811-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540013917-N-2020; 540018123-N-2020; 540018160-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Zgorzelec, Krajowy numer identyfikacyjny 23082154600000, ul. ul. Domańskiego
7, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-75 77 56 988, e-mail
wzp@zgorzelec.com, faks 075 77 56 988.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zorganizowanie i prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Zgorzelec
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZP.271.1.28.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie zorganizowania i prowadzenia obsługi
Strefy Płatnego Parkowania, zwana dalej SPP, na drogach publicznych gminnych zlokalizowanych
w mieście Zgorzelec, z wykorzystaniem parkometrów. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na
terenie miasta Zgorzelec będzie realizowana w ustalonej przez Radę Miasta Zgorzelec Strefie
Płatnego Parkowania,zgodnie z Uchwałą Nr 281/2013 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia
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2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego pakowania na ternie miasta Zgorzelec oraz wysokości
stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania i sposobu ich pobierania, wraz z Uchwałami ws. zmiany ww. uchwały, stanowiącymi
Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Strefa Płatnego Parkowania obejmuje
677 miejsc postojowych, w tym 47 miejsc postojowych wyznaczonych dla pojazdów zaopatrzonych
w kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym oraz 166 miejsc postojowych dodatkowych (jest to szacunkowa liczba miejsc
parkingowych zlokalizowanych przy ul. Daszyńskiego oraz ul. Wrocławskiej), w tym 5 miejsc
postojowych wyznaczonych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w art.
8 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 2) Strefa Płatnego Parkowania znajduje się w granicach
następujących dróg publicznych: Dąbrowskiego, E. Plater, Langiewicza, Sienkiewicza, Kościuszki,
Piłsudskiego, Wolności, Partyzantów, Staszica, Konarskiego oraz Warszawskiej. Planowane jest
rozszerzenie granic Strefy Płatnego Parkowania w taki sposób aby istniejące i planowane do
wyznaczenia miejsca postojowe znajdujące się na ul. Daszyńskiego i ul. Wrocławskiej znajdowały
się na granicach SPP. Planowania ilość parkometrów do montażu przy miejscach do parkowania w
SPP wynosi 46 sztuk. 3) Zakres usługi obejmuje w szczególności: a) wykonanie i przedłożenie
Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji projektowej w zakresie wykazu urządzeń do
pobierania i rozliczania opłat parkingowych z ich lokalizacją, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca
zobowiązany będzie uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na lokalizację i
kolorystykę ww. urządzeń, niezbędnych do zorganizowania i właściwego funkcjonowania SPP; b)
urządzenie i wyposażenie SPP zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją; c) dostarczenie i
zamontowanie wszystkich urządzeń technicznych niezbędnych do zorganizowania SPP, w tym
urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych, które muszą spełniać wymagania
określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ; d) wykonanie montażu wraz
z przeprowadzeniem analizy dotyczącej usytuowania urządzeń w SPP w oparciu o projekt
organizacji ruchu; e) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wzorów
identyfikatorów i kart abonamentowych, najpóźniej na 14 dni przed wdrożeniem SPP, który
Zamawiający określa na 60 dni od dnia rozpoczęcia realizacji umowy w sprawie zamówienia
publicznego; f) wykonanie projektu organizacji ruchu na poszerzenie SPP o 11 miejsc postojowych
przy ul. Sienkiewicza (odcinek od ul. Langiewicza do ul. Pułaskiego – prawa strona); g) wykonanie
projektu organizacji ruchu na poszerzenie SPP o 8 miejsc postojowych i wprowadzenie go przy ul.
Wolności (odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Partyzantów) oraz o 4 miejsca postojowe przy ul.
Wolności (obok baru Agatka – likwidacja postoju TAXI); h) wykonanie projektu organizacji ruchu
na rozszerzenie SPP o 166 miejsc postojowych (jest to szacunkowa liczba miejsc, która może ulec
zmianie) i wprowadzenie go na ul. Daszyńskiego oraz ul. Wrocławskiej; i) w trakcie obowiązywania
umowy na realizację zamówienia publicznego, możliwe wprowadzenie nowych 10 miejsc
parkingowych w SPP przy ul. Okrzei, przy nowo wybudowanych budynku mieszkalnym – o czym
Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem; j) oznakowanie drogowe nowych miejsc
postojowych w rozszerzonych granicach strefy płatnego parkowania, na podstawie opracowanych i
zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, po ich wprowadzeniu przechodzi na własność
Zamawiającego, z obowiązkiem bieżącego utrzymania oznakowania drogowego pionowego i
jednokrotnym w ciągu roku kalendarzowego odnowieniem oznakowania poziomego miejsc
postojowych przez Wykonawcę; k)koordynowanie całości prac związanych z oznakowaniem SPP w
trakcie organizacji Strefy Płatnego Parkowania, w szczególności: • dostawa i montaż wszystkich
materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia, • stosowanie przy
organizowaniu SPP wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania na podstawie odrębnych przepisów, • wykonanie zadań związanych z przeprowadzeniem
zagospodarowania terenów parkingowych, • wykonanie wszelkich prac związanych z
dostosowaniem terenu SPP do jej właściwego funkcjonowania, • wykonanie wszelkich niezbędnych
prób, pomiarów, rozruchu, • utrzymywanie oznakowania drogowego pionowego oraz poziomego
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znajdującego się w SPP, polegające na odnawianiu oznakowania poziomego miejsc postojowych
przynajmniej raz w roku oraz naprawa techniczna oznakowania pionowego, • utrzymanie systemu
naprowadzania na wolne miejsca postojowe na ulicy Warszawskiej, • kontrolowanie wniesienia
opłat za parkowanie w SPP; l) prowadzenie obsługi SPP zgodnie z wymogami określonymi w
projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ, gwarantującymi jej właściwe
funkcjonowanie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia; m) opłaty dodatkowe za nieuiszczenie
opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego pojazdu w SPP będą pobierane na
podstawie wystawionego przez Wykonawcę zawiadomienia w biurze SPP lub wpłacane na rachunek
bankowy Wykonawcy. 4) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty
projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ oraz w Załączniku Nr 1 do SIWZ w skład,
którego wchodzą: a) Uchwała Nr 281/2013 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2013 r. b)
Uchwała Nr 107/2015 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 października 2015 r., c) Uchwała Nr
207/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 listopada 2016 r., d) Uchwała nr 309/2017 Rady Miasta
Zgorzelec z dnia 31 października 2017 r. 3. Podwykonawstwo: 1) W przypadku, gdy Wykonawca
zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców - zgodnie z treścią Formularza Nr 1
do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć
podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 2)
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia. 3) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, zostały określone w projekcie
umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o
pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, które podczas realizacji zamówienia będą
wykonywać czynności polegające na: obsłudze biura SPP, prowadzeniu kontroli w terenie w
godzinach funkcjonowania SPP oraz prowadzeniu obsługi SPP. 2) Wykonawca lub podwykonawca
zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące ww. czynności na podstawie umowy o pracę, a w
przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca lub
podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej
osoby wykonującej ww. czynności. 3) W terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca
złoży Zamawiającemu oświadczenie (własne lub podwykonawcy), zawierające informację o
zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane
osoby. 4) Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków
realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 63712400-7
Dodatkowe kody CPV: 79941000-2, 51214000-5, 38730000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawę prawną unieważnienia przedmiotowego postępowania stanowi art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. UZASADNIENIE. W przedmiotowym postępowaniu do
upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na składanie ofert, tj. do dnia 06 lutego 2020 r.
do godz. 10.00, wpłynęły 2 oferty, tj.: 1) Oferta Nr 1 złożona przez „Park In” Sp. z o.o., z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Ożynowej 51B, z szacunkowym wynagrodzeniem brutto w kwocie: 1.358.300,00
zł; 2) Oferta Nr 2 złożona przez City Parking Group S.A., z siedzibą w Grudziądzu przy ul.
Budowlanych 3, z szacunkowym wynagrodzeniem brutto w kwocie: 1.614.150,00 zł. Bilans ofert, po
dokonaniu ich oceny na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, przedstawia się następująco: Oferta Nr 1 – 100 pkt Oferta Nr 2 – 90,49 pkt.
Zatem jako najkorzystniejsza została oceniona „Park In” Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Ożynowej 51B, z szacunkowym wynagrodzeniem brutto w wysokości: 1.358.300,00 zł. Zamawiający
na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości
1.077.042,00 zł brutto, a po analizie swoich możliwości finansowych stwierdził, iż nie jest możliwe
zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego zamówienia do ceny oferty Nr 1.
Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego
postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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