Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

~

Kędzierzyn-Koźle,

dnia 11 czerwca 2018 r.

DG .7241.3 .2018
Zapytanie Ofertowe
Prezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie "Analizy kosztów i
korzyści związanych

z

eksploatacją

autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej miasta

Kędzierzyn-Koźle".

1. Zakres zamówienia składa się z dwóch niżej wymienionych części:
1) Opracowanie projektu dokumentu - zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2018.317), zwanej dalej ustawą
- w zakresie czynności jak niżej:
a) uwarunkowań technicznych i prawnych,
b) analizy eksploatacyjnej przewozów komunikacji miejskiej,
c) analizy ekonomiczno-finansowej możliwości rozpoczęcia eksploatacji autobusów zeroemisyjnych w
komunikacji miejskiej, z uwzględnieniem art. 36 i 38 ustawy, w tym:
• oceny wprowadzenia do eksploatacji autobusów w podziale na typ napędu (wodorowe,
elektryczne, gazowe) z uwzględnieniem parametrów eksploatacyjnych autobusów z tymi
napędami, kosztów inwestycji zakupu taboru oraz kosztów inwestycji w infrastrukturę na
potrzeby autobusów zeroemisyjnych,
• oceny utrzymania w eksploatacji wyłącznie autobusów spalinowych,
• oceny utrzymania w eksploatacji autobusów spalinowych oraz zeroemisyjnych,
• analizy kosztów eksploatacyjnych autobusów w zależności od rodzaju napędu,
d) analizy społeczno-ekonomicznej uwzgledniającej wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych
substancji przy eksploatacji autobusów w zależności od stosowanego napędu,
e) oszacowania efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzi,
f) analizy porównawczej eksploatacji pojazdów z różnymi napędami (ekonomiczno-finansowej,
społeczno-ekonomicznej, efektów środOWiskowych),
g) rekomenda cji strategir wymiany taboru z uwzględnieniem różnych napędów autobusów
.
.
w perspektywie do 2028 r.;
2) przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu - zgodnie z zasadami określonymi w dziale III,
rozdział 1 i 3 ustaw.y z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm .) w zakresie jak niżej:
a) przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych zapewniających możliwość udziału
społeczeństwa w opracowaniu przedmiotowej analizy kosztów i korzyści zgodnie z zasadami
określonymi w ust,awie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
b) uwzględnienie w projekcie dokumentu wniosków i uwag z konsultacji,
c) sporządzenie informacji o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz określenie zakresu
i sposobu uwzględnienia zgłoszonych uwag oraz zmian,
d) po zatwierdzeniu treści opracowania przez Zamawiającego przygotowanie opracowania dokumentu
do przekazania ministrom właściwym ds. energetyki, gospodarki oraz środowiska.
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2. Termin realizacji zamówienia:
część 1- w terminie 60 dni od zawarcia umowy,
część 2 - w terminie do 30 listopada 2018 r.

3. Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium jest wartość wykonania

usługi

(100 pkt.)

4. Warunki płatności:
14 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia, podpisanym przez
obie strony.

5. Warunki stawiane wykonawcy:
1) nie podleganie wykluczeniu,
2) posiadanie uprawnie do wykonania określonych działań lub czynności,
3) wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
analizy ekonomicznej eksploatacji autobusów z różnymi napędami, w tym prognoz zawierających
koszty inwestycji dotyczące zakupu taboru i koszty eksploatacyjne, co najmniej autobusów z napędem
spalinowymi i elektrycznym oraz dotyczące utworzenia infrastruktury punktowej dedykowanej dla
ładowania autobusów z napędem elektrycznym;
4) wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert,
co najmniej dwoma usługami polegającymi na wykonaniu koncepcji oferty przewozowej w ·zakresie
parametrów eksploatacyjnych dla przewozów o charakterze użyteczności publicznej, na które składały
się :

a) analizy parametrów oferty przewozowej w zakresie konstrukcji rozkładów jazdy, liczby pojazdów w
ruchu,
b) koncepcji nowej oferty przewozowej w zakresie podaży usług, obejmującej wytyczne do konstrukcji
rozkładów jazdy"planowaną liczbą pojazdów w ruchu z określeniem przydziału jednostek taboru do
obsługi poszczególnych linii.

6. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków:
dla punktów 1 i 2 oświadczenia wykonawcy,
dla punktów 3 i 4 referencje lub opinie Zamawiających potwierdzające
zamówienia.

należyte spełnienie

warunków

7. Przekazanie oferty:
Ofertę należy sporządzić

w języku polskim, wskazując wartość brutto usługi w złotych polskich. Ofertę
należy przekazać w formie:
1) listownej na adres Urząd
Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydział Działalności Gospodarczej
ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe
DG.7241.3.2018" lub
2) elektronicznej na adres dg@kedzierzynkozle.pl, z wpisaniem w temacie "Zapytanie ofertowe
DG.7241.3.2018" .

8. Termin składania ofert:
22 czerwca 2018 roku .
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