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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46130-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Olsztyn: Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze
2019/S 021-046130
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
REGON 281358034
ul. Knosały 3/5 B
Olsztyn
10-015
Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Chmarycz
Tel.: +48 895443261
E-mail: przetargi@zdzit.olsztyn.eu
Faks: +48 895443113
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdzit.olsztyn.eu
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.zdzit.olsztyn.eu/index.php/zam-pub/uslugi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa polegająca na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej obsłudze systemu
Olsztyńskiego Roweru Miejskiego
Numer referencyjny: NP.2521.7.2019
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II.1.2)

Główny kod CPV
50111000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej obsłudze
systemu Olsztyńskiego Roweru Miejskiego w taki sposób, aby każdy uprawniony użytkownik mógł wypożyczyć
rower wg taryfy ustalonej przez wykonawcę.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42961000
34000000
34430000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Olsztyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej obsłudze
systemu Olsztyńskiego Roweru Miejskiego w taki sposób, aby każdy uprawniony użytkownik mógł wypożyczyć
rower wg taryfy ustalonej przez wykonawcę.
W ramach zamówienia podstawowego wykonawca dostarczy i uruchomi minimum:
Rowery wraz z wyposażeniem - 200 sztuk
Standardowe Stacje Postoju - 20 sztuk
Strona Internetowa - 1 komplet
Aplikacja - 1 komplet
System Informatyczny - 1 komplet

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Dostawa rowerów i stacji postoju oraz zarządzanie i eksploatacja systemu w okresie 3 lat, łącznie z
utrzymaniem strony internetowej, aplikacji i systemu informatycznego. Przewiduje się, że system obejmował
będzie maksymalnie 400 rowerów i 40 stacji postoju w danym roku.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający, w przypadku posiadania dodatkowych środków finansowych zastrzega możliwość skorzystania
z prawa opcji, polegającego na zwiększeniu liczby Stacji Postoju i rowerów, w ramach którego zakłada, że
szacowana ilość prawa opcji wynosi do 20 Stacji Postoju wraz z 200 rowerami. Prawo opcji dotyczy również
dostawy rowerów i stacji oraz wydłużenia funkcjonowania systemu na okres od 1 kwietnia do 30 listopada 2020
r. Łączna liczba rowerów i stacji w 2020 r. ma wynieść minimalnie 200 rowerów i 20 stacji, a maksymalnie 400
rowerów i 40 stacji.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Do oferty wykonawca załączy kosztorys ofertowy sporządzony według załącznika nr 6 do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/03/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/03/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Szrajbera 9/10, pok. 111, 10-007 Olsztyn, POLSKA.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą:
— oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym
dokumentem”. Jednolity dokument wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I zostaje zamieszczony
na stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert:
— oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Uwaga:
— wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
— wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
— oświadczenie można złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,
— w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26
ust. 1 Pzp (po otwarciu ofert):
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
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c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
dokumenty zgodnie rozporządzeniem z dnia 26.7.2016 r. z w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
5. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego:
Bank PKO BP S.A. nr 17 1020 3541 0000 5102 0291 5452 z dopiskiem: NP.2521.7.2019, przed upływem
terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, zamawiający będzie
uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał
taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej, tj. w formie
elektronicznego oryginału dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu). Zaleca się załączenie dokumentu wadialnego do
oferty.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/01/2019
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