SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej zwaną SWZ)
1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej
oraz strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony
internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia.
1.1. Nazwa Zamawiającego:

Gmina Lublin

1.2. Adres:

Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

1.3. Dane do korespondencji:
1.3.1. Nazwa:

Urząd Miasta Lublin

1.3.2. Adres skrzynki ePUAP:

/UMLublin/SkrytkaESP

1.4. Nr telefonu

81 466 3000

1.5. Adres poczty elektronicznej:

zamowienia@lublin.eu

1.6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezacezamowienia-publiczne/usługi.
1.7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ zamówienia wpłynie do zamawiającego nie
później niż do dnia 25.01.2021r.
1.8. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na
stronie internetowej podanej w pkt 1.6.

2. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej a także wskazanie osób uprawnionych
do komunikowania się z wykonawcami.
2.1. Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej.
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2.1.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami
odbywa
się
przy
użyciu
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,
2.1.1.1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów
i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP.
2.1.1.2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki
korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu
oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać
postanowień tego regulaminu.
2.1.1.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty
oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
2.1.1.4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem referencyjnym ZP-P-I.271.116.2020
2.1.1.5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
2.1.1.6. Za termin złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji przyjmuje się termin ich przekazania na
ePUAP.
2.1.1.7. Wszelkie
dokumenty,
zawiadomienia
oraz
informacje
przekazywane przez wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być
przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej w
ofercie.
2.1.2. Oferty, Jednolity europejski dokument zamówienia, podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.1.3., oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517
i 2320), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
2.1.3. Ofertę, oraz Jednolity europejski dokument zamówienia, składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
2.1.4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 2.1.2.,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
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lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w 2.1.1.
2.1.5. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu,
przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku.
2.1.6. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz
inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
2.1.7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki
dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie
do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu
udostępniającego zasoby, zostały wystawione przez upoważnione
podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie
zamówienia,
podmiot
udostępniający
zasoby
lub
podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten
dokument.
2.1.8. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki
dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie
do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty
jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej.
2.1.9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o którym mowa w pkt 2.1.8., dokonuje w przypadku:
2.1.9.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów
potwierdzających
umocowanie
do
reprezentowania
–
odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, w
zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które
każdego z nich dotyczą;
2.1.9.2. przedmiotowych
środków
dowodowych
–
odpowiednio
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia;
2.1.9.3. innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
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2.1.10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o którym mowa w ust. pkt 2.1.8., może dokonać
również notariusz.
2.1.11. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 2.1.8. - pkt 2.1.10.
oraz 2.1.13 - 2.1.15, należy rozumieć dokument elektroniczny będący
kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności
bezpośredniego dostępu do oryginału.
2.1.12. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w
pkt 10.1.1.3. oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione
podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.1.13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o
którym mowa w pkt 9.1.1.3. oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione
przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone
jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.1.14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o którym mowa w pkt 2.1.13., dokonuje w przypadku:
2.1.14.1. podmiotowych
środków
dowodowych
–
odpowiednio
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich
dotyczą;
2.1.14.2. przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym
mowa
w
pkt
9.1.1.3.
lub
zobowiązania
podmiotu
udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
2.1.14.3. pełnomocnictwa – mocodawca.
2.1.15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o którym mowa w pkt 2.1.13., może dokonać również
notariusz.
2.1.16. W
przypadku
przekazywania
w
postępowaniu
dokumentu
elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku
zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów
zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
2.2. Osobami upoważnionymi do komunikowania się z wykonawcami są:
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2.2.1. W zakresie przedmiotu zamówienia: p. Karol Kieliszek –
Wydział Zarządzania Ruchem Ddrogowym i Mobilnością Urzędu Miasta
Lublin, ul. Krochmalna 13i, telefon 81 466 29 72
2.2.2. W zakresie procedury: p. Małgorzata Kubiczek – Biuro Zamówień
Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3, telefon 81
466 30 13.

3. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z
art. 139 ustawy.
3.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z póżn. zm.) zwanej dalej ustawą.
3.2. Zgodnie z art. 139 ustawy Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a
następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu.

4. Opis przedmiotu zamówienia oraz powody niedokonania podziału zamówienia na
części.
4.1. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja Systemu Lubelskiego Roweru
Miejskiego.
4.2. Zakres zamówienia obejmuje usługę polegającą na zarządzaniu systemem
Lubelski Rower Miejski, jego kompleksowym serwisie i magazynowaniu rowerów
wraz z demontowalnymi elementami stacji rowerowych. Wszystkie elementy
systemu, w czasie świadczenia usługi, mają być bezpieczne dla osób z nich
korzystających. Do świadczenia usługi wykorzystywany będzie sprzęt
stanowiący własność Zamawiającego przekazany na okres Umowy Wykonawcy
4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ - opis
przedmiotu zamówienia.
4.4. CPV - 50111000-6 - Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i
naprawcze
34430000-0 Rowery
42961100-1 System kontroli dostępu
34000000-0 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
79512000-6 Centrum obsługi klienta
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
4.5. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części z następujących
powodów:
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4.5.1. zamówienie
stanowi
harmonijną
i
spójną
całość,
- możliwość odpowiedniego i jednoznacznego kontrolowania pod
względem jakości wykonywania poszczególnych części zamówienia,
- braku problemów ze skoordynowaniem działań wykonawców (potrzeba
skoordynowania
działań
różnych
wykonawców
wykonujących
poszczególne części zamówienia, mogłoby poważnie zagrozić
właściwemu
wykonaniu
zamówienia),
- rozbieżność w terminach realizacji poszczególnych części zamówienia
przez różnych Wykonawców może spowodować brak możliwości
uruchomienia w terminie systemu LRM lub przerwę w jego działaniu,
- realizacja zamówienia jako całości pozwoli na uzyskanie
komplementarności systemu (przygotowanie komplementarnego systemu
wymaga,
by
nie
dzielić
zamówienia
na
części)
- problemy w realizacji zamówienia jednego wykonawcy będą mieć wpływ
na efektywność działań innego Wykonawcy.

5. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia – od dnia zawaracia umowy do dnia 31.11.2022 r

6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.
6.1. Załącznikiem nr 6 do SWZ jest wzór umowy zawierający projektowane
postanowienia umowy.
6.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności związanych z
realizacją zamówienia. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia,
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia, sposób weryfikacji zatrudnienia tych, oraz uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań
związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań oraz pozostałe wymagania w tym zakresie zawiera wzór umowy
stanowiący zał. Nr 6 do SWZ.

7. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy .
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
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7.1.1. będącego osobą
przestępstwo:

fizyczną,

którego

prawomocnie

skazano

za

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym
mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art.
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym
mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286
Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o
których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa
obcego;
7.1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
pkt 7.1.1;
7.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
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7.1.4. wobec którego prawomocnie
zamówienia publiczne;

orzeczono

zakaz

ubiegania

się

o

7.1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych
przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie
mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba
że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
7.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania
tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
7.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 7.1.1,
7.1.2, 7.1.5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące
przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej
przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w
tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi
przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi
organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami
odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania
przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i
odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub
standardów.
7.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi
zostać wykazany przez każdego z wykonawców.

ZP-P-I.271.116.2020

Numer mdok 8039/01/2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Strona 8 z 23

7.4. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia musi zostać wykazany również dla tych podmiotów.
7.5. Wykluczenie wykonawcy następuje:
7.5.1. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, na
okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia;
7.5.2. w przypadkach, o których mowa w:
7.5.2.1. art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art.
108 ust. 1 pkt 1 lit. h,
7.5.3. w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
7.5.4. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, na okres 3 lat od
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
7.5.5. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą
wykluczenia.

8. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej
określone warunki udziału w postępowaniu:
8.1.1. w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
8.1.2. w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
8.1.3. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie określa
minimalnych poziomów zdolności
8.1.4. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa
minimalny poziom zdolności dotyczący niezbędnego doświadczenia
wykonawcy:
8.1.4.1. wykonanie co najmniej jednej usługi z zakresu zarządzania i
bieżącego utrzymania systemu rowerów publicznych lub innych
urządzeń transportu osobistego składającego się z minimum 400
rowerów lub innych urządzeń transportu osobistego przez okres
nie krótszy niż 12 miesięcy, w okresie ostatnich 3 lat licząc
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wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.
Przez utrzymanie Zamawiający rozumie wykonanie czynności
eksploatacyjnych i konserwacyjnych zapewniających utrzymanie
w niepogorszonym stanie oraz w pełnej sprawności technicznej i
estetycznej urządzeń.
8.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione jeżeli:
8.2.1 w zakresie określonym w pkt 8.1.4. co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dysponuje wymaganą
zdolnością techniczną lub zawodową i wykona usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
8.3. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług,
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, Zamawiający uzna warunek
udziału w postępowaniu określony w pkt 8.1.4 za spełniony jeżeli, wykonawca
bezpośrednio uczestniczył w wykonaniu usług objętych warunkiem.
8.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków prawnych.
8.4.1. W odniesieniu do warunków określonych w pkt 8.1.4 wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli
podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

9. Informacja o oświadczeniach, wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz
informacja o innych dokumentach i oświadczeniach.
9.1. Oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe
oświadczeniach składane wraz z ofertą.

oraz

inne

dokument y

i

9.1.1. Wykaz oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych
składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
9.1.1.1. Jednolity europejski dokument zamówienia (wg załącznika nr 2) Instrukcja wypełniania dokumentu zamieszona jest na stronie
Urzędu
Zamówień
Publicznych
pod
adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowienpublicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejskidokument-zamowienia.
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9.1.1.2. Podmiotowe środki dowodowe, wykazujące przesłanki określone
pkt 7.2. - w przypadku zajścia okoliczności określonych w pkt
7.1.1, 7.1.2,7.1.5.
9.1.1.3. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9.1.1.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, winno
potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych
udostępniającego zasoby;

wykonawcy

zasobów

podmiotu

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania
przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy
wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9.1.1.5. Jednolity
europejski
dokument
zamówienia
podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby – w przypadku
polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
9.1.2. Wykaz innych dokumentów i oświadczeń.
9.1.2.1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania.
9.1.2.2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy
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działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.2.1.
9.1.2.3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli w ich imieniu działa
osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z
dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.2.1.
9.1.2.4. Dokumenty wymienione w pkt 9.1.2.1. - 9.1.2.3. osoby działającej
w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ustawy.
9.1.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
9.1.3.1. Jednolity europejski dokument zamówienia wymagany w pkt
9.1.1.1. oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w pkt
9.1.1.2. (o ile zachodzi taka okoliczność) winien złożyć każdy
wykonawca. Oświadczenia
potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
9.1.3.2. Oświadczenie wymagane w 9.1.1.3. oraz podmiotowe środki
dowodowe wymagane w pkt 9.1.1.4. winny być złożone wspólnie
przez wykonawców.
9.1.3.3. Dokumenty wymagane w pkt 9.1.2.1. winien złożyć każdy
wykonawca.
9.1.4. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu Jednolity europejski dokument
zamówienia wymagany w pkt 9.1.1.5. winien potwierdzać brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na
jego zasoby.
9.2. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego przez
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
9.2.1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu:
9.2.1.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
– sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
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9.2.1.2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej.
9.2.1.3. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
Jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi
wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
9.2.1.4. Podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt 9.2.1.1.,
9.2.1.3. podmiotów udostępniających zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ustawy, potwierdzające, że nie zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
9.2.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
9.2.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt
9.2.1.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak
rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 9.2.1.1.
9.2.3. Dokument, o którym mowa w pkt 9.2.2.1. powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
9.2.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.2.2.,
lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o
których mowa w pkt 7.1.1., 7.1.2. i 7.1.4, ustawy, zastępuje się je
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w
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którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 9.2.3. stosuje się.
9.2.5. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.
118 ustawy, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przepis pkt 9.2.2. - 9.2.4. stosuje się
odpowiednio.
9.2.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:
9.2.6.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
9.2.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
9.2.7.1. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 9.2.1 winien złożyć
każdy wykonawca.
9.2.7.2. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 9.2.6. winny być
złożone wspólnie przez wykonawców.

10. Termin związania ofertą.
10.1. Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą do dnia 01.05.2021r.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.
11.1. Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku).
11.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
11.3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w
Regulaminie korzystania z miniPortal.
11.4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w SWZ oraz
dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
11.5. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
11.6. Wykonawcy zobowiązani są złożyć:
11.6.1. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 3) - w przypadku składania oferty
przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz
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dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. W
formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.
11.6.2. Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie, wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwach ewentualnych
podwykonawców, jeżeli są już znani (wg załącznika nr 4) - w przypadku
powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.
11.6.3. Formularz wyceny (wg załącznika nr 5).
11.6.4. Oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty i
oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1.
11.6.5. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 12.1.

12. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.
12.1. Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
12.1.1. W
przypadku
zaoferowania
przez
Wykonawcę
rozwiązań
równoważnych, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Wykonawca może
udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że usługa,
spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone
przez zamawiającego jeśli oferta jest zgodna z Polską Normą
przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego
przenoszącymi
normy
europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją
techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji
technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli
te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych
dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności
określonych przez zamawiającego.

13. Sposób oraz termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert.
13.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika
dostępnej na miniPortalu.
13.2. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
13.3. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 01.02.2021r. do godz. 11:00.
13.4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin jej przekazania na ePUAP.
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13.5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.02.2021r. o godzinie 13:00.
13.6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

14. Sposób obliczenia ceny.
14.1. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie
koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości
23 % – dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT).
14.2. Cenę oferty Wykonawca winien obliczyć według załącznika nr 5 do
SWZ.
14.3. Ceną oferty, będzie cena brutto wynagrodzenia obliczana w niżej
wymieniony
sposób:
- dla każdego składnika wymienionego w formularzu wyceny, podać: jednostkową cenę netto,
- obliczyć cenę netto mnożąc jednostkową cenę netto przez ilość
okresów i ilość rowerów
- obliczyć kwotę podatku VAT
podatku VAT 23%

mnożąc cenę netto przez stawkę

- obliczyć cenę brutto poprzez zsumowanie ceny netto oraz kwoty
podatku
VAT
- zsumować ceny netto z pozycji 1, 2 i 3 i wpisać w wiersz „RAZEM”
- zsumować kwoty podatku VAT z wiersza 1, 2 i 3 i wpisać w wiersz
„RAZEM „
- zsumować ceny brutto z pozycji 1, 2 i 3 i wpisać w wiersz „RAZEM”,
- zsumowane wartości cen brutto stanowią cenę ofertową brutto
którą należy wpisać do formularza ofertowego.
UWAGA:
14.4. Cena za rozruch systemu LRM (poz. 1 formularza wyceny) nie może
przekroczyć 30 % ceny ofertowej brutto. Jeśli cena za rozruch systemu LRM
przekroczy 30% ceny ofertowej brutto oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona.
14.5. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i
brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5
grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
14.6. Jeżeli wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
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2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.),
wykonawca ma obowiązek:
14.6.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
14.6.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
14.6.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego
podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

obowiązkiem

14.6.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą
wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

15. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert.
15.1. Cena – 60 %.
15.1.1. W powyższym kryterium oceniana będzie cena
Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:

brutto

oferty.

Najniższa cena
------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
Cena badanej oferty
15.2. Czas na naprawę roweru uszkodzonego i ponowne włączenie go do systemu
lub na zamianę roweru uszkodzonego na rower zastępczy i włączenie go do
systemu LRM - 20 %
15.2.1 Oceniany na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w
Formularzu ofertowym o czasie liczonym od momentu pojawienia się
zdarzenia w systemie informatycznym lub od momentu zgłoszenia
uszkodzenia przez Zamawiającego, Użytkownika lub osoby trzecie, w
którym rower zgłoszony jako uszkodzony, zostanie przetransportowany do
punktu serwisowego, w pełni naprawiony, przetransportowany na stacje
rowerową i ponownie włączony do systemu LRM lub Wykonawca zamieni
rower uszkodzony na rower zastępczy, przetransportuje na stację rowerową
i włączy do systemu LRM.
15.2.2 Szczegółowy opis sposobu oceny ofert :
1) Wykonawca, który naprawi rower uszkodzony i ponownie włączy go do
systemu lub zamieni rower uszkodzony na rower zastępczy i włączy go do
systemu we wskazanym czasie do 7 godz. od zgłoszenia otrzyma 100 pkt x
waga kryterium
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2) Wykonawca, który naprawi rower uszkodzony i ponownie włączy go do
systemu lub zamieni rower uszkodzony na rower zastępczy i włączy go do
systemu we wskazanym czasie do 8 godz. od zgłoszenia otrzyma 80 pkt x
waga kryterium
3) Wykonawca, który naprawi rower uszkodzony i ponownie włączy go do
systemu lub zamieni rower uszkodzony na rower zastępczy i włączy go do
systemu we wskazanym czasie do 9 godz. od zgłoszenia otrzyma 60 pkt x
waga kryterium
4) Wykonawca, który naprawi rower uszkodzony i ponownie włączy go do
systemu lub zamieni rower uszkodzony na rower zastępczy i włączy go do
systemu we wskazanym czasie do 10 godz. od zgłoszenia otrzyma 40 pkt x
waga kryterium
5) Wykonawca, który naprawi rower uszkodzony i ponownie włączy go do
systemu lub zamieni rower uszkodzony na rower zastępczy i włączy go do
systemu we wskazanym czasie do 11 godz. od zgłoszenia otrzyma 20 pkt x
waga kryterium
6) Wykonawca, który naprawi rower uszkodzony i ponownie włączy go do
systemu lub zamieni rower uszkodzony na rower zastępczy i włączy go do
systemu we wskazanym czasie do 12 godz. od zgłoszenia otrzyma 0 pkt x
waga kryterium
15.2.3 W przypadku gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wskaże
czasu na naprawę roweru uszkodzonego i ponowne włączenie go do
systemu lub zamianę roweru uszkodzonego na rower zastępczy i włączenie
go do systemu, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował
maksymalny czas tj. do 12 godz. i przyzna w tym kryterium 0 pkt.
15.2.4 W przypadku gdy Wykonawca wskaże czas krótszy niż 7 godz. na
naprawę roweru uszkodzonego i ponowne włączenie go do systemu lub
zamianę roweru uszkodzonego na rower zastępczy i włączenie go do
systemu, Zamawiający przyzna w tym kryterium 20 pkt.
15.2.5 W przypadku gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym wskaże
czasu na naprawę roweru uszkodzonego i ponowne włączenie go do
systemu lub zamianę roweru uszkodzonego na rower zastępczy i włączenie
go do systemu powyżej 12 godzin oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
15.3. Data uruchomienie systemu LRM – 20 %
15.3.1 Oceniany na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w
Formularzu ofertowym o dacie uruchomienia systemu LRM.
15.3.2 Szczegółowy opis sposobu oceny ofert :
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1) Wykonawca, który wskaże datę uruchomienia systemu LRM przypadającą
do 4 tygodni od dnia zawarcia Umowy z Wykonawcą otrzyma 100 pkt x waga
kryterium
2) Wykonawca, który wskaże datę uruchomienia systemu LRM przypadającą
do 5 tygodni od dnia zawarcia Umowy z Wykonawcą otrzyma 50 pkt x waga
kryterium
3) Wykonawca, który wskaże datę uruchomienia systemu LRM przypadającą do
6 tygodni od dnia zawarcia Umowy z Wykonawcą otrzyma 0 pkt x waga
kryterium
15.5.3 W przypadku gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wskaże termin
uruchomienia systemu LRM, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował
maksymalny czas tj. do 6 tygodni i przyzna w tym kryterium 0 pkt
15.5.4 W przypadku gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym wskaże termin
uruchomienia systemu LRM krótszy niż 4 tyg. Zamawiający przyzna w tym
kryterium 20 pkt.
15.2.5 W przypadku gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym wskaże termin
uruchomienia systemu LRM powyżej 6 tygodni oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona.
15.4. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów
przyznanych w poszczególnych kryteriach.
15.5. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

16. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać
umowę zgodną z SWZ wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.
17.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
17.2. Odwołanie.
17.2.1. Odwołanie przysługuje na:
17.2.1.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego,
podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na
projektowane postanowienie umowy;
ZP-P-I.271.116.2020

Numer mdok 8039/01/2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Strona 19 z 23

17.2.1.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy.
17.2.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
17.2.3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
17.2.4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie
odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu
do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
17.2.5. Odwołanie wnosi się 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
17.2.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o
udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia
na stronie internetowej.
17.2.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 17.2.5. i 17.2.6.
wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.2.8. Odwołanie zawiera:
a) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę,
numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego
oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
b) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres
poczty elektronicznej zamawiającego;
c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą
fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo
posiada go nie mając takiego obowiązku;
d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego
braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP
odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma
obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest
on obowiązany do jego posiadania;
e) określenie przedmiotu zamówienia;
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f) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej;
g) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub
wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;
h) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
i) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
j) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających
wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych
okoliczności;
k) podpis
odwołującego
przedstawicieli;

albo

jego

przedstawiciela

lub

l) wykaz załączników.
17.2.9. Do odwołania dołącza się:
a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
b) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii
zamawiającemu;
c) dokument potwierdzający umocowanie
odwołującego.

do

reprezentowania

17.3. Postępowanie skargowe.
17.3.1. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w
art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17.3.2. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień
publicznych.
17.3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
17.3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze
wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części,
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości
lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.
17.3.5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi nie można
rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
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18. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
18.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
18.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta
Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
18.1.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres
Administratora danych.
18.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
18.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy.
18.1.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia
realizacji celu określonego w pkt 18.1.3 tj. zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy,
przez 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
18.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy.
18.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
18.1.8. Posiada Pani/Pan:
18.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących,
18.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych,
18.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
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18.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
18.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
18.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych,
18.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20 RODO;
18.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Dyrektor Biura Zamówień Publicznych
Elżbieta Daszyńska
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

W załączeniu:
1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Wzór jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
3. Wzór formularza ofertowego.
4. Wzór oświadczenia o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców.
5. Formularz wyceny
6. Wzór umowy.
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