Urząd Miejski w Łomiankach
Referat Zamówień Publicznych
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów
unijnych o których mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawa Pzp

Nr postępowania: RZP.271.40.2021
„Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego
pn. „Warszawa Zachód” wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
oraz promocją SUMP”.
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
1. Zamawiającym są podmioty wchodzące w skład porozumienia RFZ.042.29.2020/8.2021
stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ:
1) Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki REGON: 013271826,
NIP: 1181768394
2) Gmina Czosnów, ul. Gminna 6,05-152 Czosnów, NIP: 5311664650, REGON: 013270413,
3) Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
NIP: 5311000938, REGON: 013270347
4) Gmina Zakroczym, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym, NIP: 5311664696,
REGON: 013270399
5) Gmina Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, NIP: 1181762339, REGON: 013271361,
6) Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, NIP: 1182025548,
REGON: 013271855
7) Gmina Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, NIP: 5361771514,
REGON: 013270442
2. Pełnomocnikiem Zamawiającego działającego w imieniu i na rzecz partnerów
określonych w pkt 1 jest Gmina Łomianki reprezentowana przez Burmistrza
Łomianek Małgorzatę Żebrowską-Piotrak, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,
REGON: 013271826, NIP: 1181768394, e-mail: um@poczta.lomianki.pl, tel.: 22 888 98 05,
strona internetowa Zamawiającego: www.lomianki.pl, adres do korespondencji: jw.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone przez Komisję
Przetargową.
4. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą
dostępne
wszelkie
dokumenty
związane
z
prowadzoną
procedurą:
https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne
5. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej
dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki
II. Ochrona danych osobowych
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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy (Podwykonawcy lub podmiotu
trzeciego) jest Gmina Łomianki, reprezentowana przez Burmistrza Łomianek z siedzibą
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2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)

w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej 115, 05-092 Łomianki, telefon: 22 888 98 05 adres
e-mail: um@poczta.lomianki.pl,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Urzędzie Miejskim
w Łomiankach można uzyskać pod adresem e-mail: iod@poczta.lomianki.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy,
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
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lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
III. Tryb udzielenia postępowania
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275
pkt 1 ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.
Zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień
ich złożenia.
Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych
o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić przedmiotowe
postępowanie, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia
postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części z powodu braku możliwości
prawidłowego wykonania zamówienia przez kilku Wykonawców.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
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10. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp.
11. Zamawiający z uwagi na charakter usług objętych zamówieniem nie stawia wymagań
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r.
poz. 1040 t. j. z dnia 2019.06.05).
12. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
V. Opis Przedmiotu Zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej
Mobilności Miejskiej dla obszaru Warszawa Zachód” (SUMP Warszawa Zachód)
wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją.

2.

Opracowanie dotyczyć będzie obszaru funkcjonalnego (zwanego dalej - Obszarem SUMP),
w skład którego wchodzi łącznie 7 gmin działających w ramach porozumienia zawartego
dla obszaru funkcjonalnego Warszawa Zachód:

3.

4.

 Gmina Łomianki (partner wiodący)
 Gmina Czosnów
 Gmina Izabelin
 Gmina Jabłonna
 Gmina Nowy Dwór Mazowiecki
 Gmina Stare Babice
 Gmina Zakroczym
Komórką w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, która bezpośrednio nadzoruje
realizację SUMP Warszawa Zachód wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko oraz promocją przez Wykonawcę jest Referat Funduszy Zewnętrznych
wraz z zespołem roboczym zgodnie z Zarządzeniem Nr WAO.0050.236.2019 Burmistrza
Łomianek z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania interdyscyplinarnego
Zespołu ds. realizacji zadania mającego na celu zebranie materiałów i przygotowanie
Gminy do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP).
Zamawiający realizuje zadanie działając w ramach współpracy międzygminnej,
tj. na podstawie Porozumienia nr RFZ.042.29.2020/8.2021 w sprawie wspólnego
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na realizację usługi opracowania
Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Warszawa Zachód
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wraz wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją
SUMP.
5.

Wykonawca SUMP obszaru funkcjonalnego Warszawa Zachód zobowiązany jest
do współpracy z Wykonawcą SUMP dla aglomeracji warszawskiej m.in. w zakresie
uzgodnień elementów dotyczących obszaru Warszawa Zachód oraz uczestnictwa
w pracach nad SUMP aglomeracji warszawskiej jako istotny interesariusz projektu.

6.

Kod CPV 71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy.

7.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu
Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

VI. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 20.12.2022 r.
VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 4 do SWZ.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał minimum 3 trzy analizy,
dotyczące mobilności lub transportu, z których każda miała wartość
przynajmniej 150 000 zł brutto oraz przynajmniej dwie zawierały badania
jakościowe na próbie przynajmniej 20 osób; przynajmniej dwie zawierały
badania ilościowe na próbie przynajmniej 250 osób; przynajmniej jedna
obejmowała konsultacje społeczne; przynajmniej jedna obejmowała
strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko; przynajmniej dwie dotyczyły
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również transportu publicznego; przynajmniej jedna uwzględniała
kwestie interakcji między mobilnością/transportem i zagospodarowaniem
przestrzennym; przynajmniej jedna uwzględniała w analizie transportu
lub mobilności pieszych, rowerzystów lub użytkowników Urządzeń Transportu
Osobistego; żadna nie była studium wykonalności, Planem zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu Ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym, Analizą kosztów i korzyści związanych
z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych w rozumieniu Ustawy
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wykonanych w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia
będzie dysponował zespołem składającym się z przynajmniej pięciu osób, w tym:
 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika projektu, który posiada wykształcenie
wyższe techniczne lub ekonomiczne oraz kierował zespołem, który opracował
przynajmniej dwie analizy dotyczące mobilności lub transportu dla obszaru
o ludności co najmniej 100 000 mieszkańców, w tym: przynajmniej dwie
zawierały badania jakościowe na próbie przynajmniej 20 osób; przynajmniej
dwie zawierały badania ilościowe na próbie przynajmniej 250 osób;
przynajmniej jedna obejmowała przeprowadzenie konsultacji społecznych;
przynajmniej jedna obejmowała strategiczną ocenę oddziaływania
na środowisko; przynajmniej dwie dotyczyły również transportu publicznego.
 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. planowania transportu
lub mobilności, który posiada wykształcenie wyższe techniczne
lub ekonomiczne, jest współautorem co najmniej dwóch dokumentów
strategicznych dotyczących transportu publicznego dla obszaru o ludności
co najmniej 100 000 mieszkańców; wymóg dotyczący transportu pieszego,
rowerowego lub innych środków przemieszczania się; jest współautorem
co najmniej dwóch dokumentów operacyjnych dotyczących transportu
publicznego dla obszaru o ludności co najmniej 100 000 mieszkańców.
Dokumenty strategiczne i operacyjne wskazane powyżej muszą być inne,
niż Plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
w rozumieniu Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz Analizy
kosztów i korzyści związane z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych
w rozumieniu Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. planowania przestrzennego,
który posiada wykształcenie wyższe uprawniające do sporządzania
dokumentów planistycznych (zgodnie z ustawą o planowaniu
7
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i zagospodarowaniu przestrzennym): architektura i urbanistyka, gospodarka
przestrzenna lub studia podyplomowe z gospodarki przestrzennej,
planowania przestrzennego albo urbanistyki oraz jest współautorem
przynajmniej trzech dokumentów planistycznych lub operacyjnych
dotyczących planowania przestrzennego lub rewitalizacji dla obszaru
o ludności co najmniej 100 000 mieszkańców.
 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko,
który: Posiada wykształcenie wyższe techniczne, przyrodnicze lub z zakresu
nauk o Ziemi oraz jest współautorem co najmniej dwóch strategicznych ocen
oddziaływania na środowisko (Prognoz oddziaływania na środowisko)
obejmujących swoim zakresem inwestycje transportowe.
 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. badań IDI, który posiada
wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub psychologiczne
oraz przeprowadził co najmniej 30 wywiadów IDI dotyczących mobilności,
transportu lub planowania przestrzennego.
 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. badań fokusowych, który posiada
wykształcenie wyższe ekonomiczne lub psychologiczne oraz przeprowadził
co najmniej 8 warsztatów fokusowych, w tym co najmniej 3 dotyczące
mobilności, transportu lub planowania przestrzennego.
 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. konsultacji społecznych,
który posiada wykształcenie wyższe oraz przeprowadził co najmniej 8 dni
konsultacji społecznych, w tym co najmniej 3 dotyczące mobilności,
transportu lub planowania przestrzennego.
 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. prawnych, który posiada
wykształcenie wyższe oraz uprawnienie do wykonywania zawodu radcy
prawnego lub adwokata oraz sporządził co najmniej trzy opinie dotyczące
porozumień samorządowych w zakresie organizacji transportu publicznego,
w tym przynajmniej jedną, dotyczącą porozumienia w której stroną był
samorząd innego szczebla niż gminny.
Funkcje o których mowa w punktach powyżej – za wyjątkiem funkcji kierownika
projektu – mogą być łączone, jednak każda z pięciu osób w ramach minimalnego zespołu
projektowego powinna spełniać wymagania przynajmniej dla jednego
ze specjalistów wskazanych powyżej (np. jedna osoba może pełnić funkcję specjalisty
ds. badań IDI, specjalisty ds. badań fokusowych i specjalisty ds. konsultacji społecznych
i jednocześnie Wykonawca może posiadać w zespole kilka osób pełniących funkcję
specjalisty ds. planowania transportu, które zostaną wliczone do zakładanego minimum
pięciu osób).
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3.

4.

5.

6.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej
lub zawodowej uzna jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia spełni ww. warunek.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa w pkt 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia wskazują w Formularzu oferty, które usługi, wykonają poszczególni
Wykonawcy.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, jeżeli posiadanie
przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

IX. Podstawy wykluczenia z postępowania
1.
2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku
do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1ustawy Pzp.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

X.

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są złożyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku
podstaw wykluczenia.

1.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nw. podmiotowe środki dowodowe:
1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa
w pkt 1 ppkt 1), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby,
3) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
9
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2.

3.

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów –
Załącznik nr 5 do SWZ,
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają w Formularzu oferty,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy,
5) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana
do jego reprezentowania (dotyczy to także osoby działającej w imieniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby
działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych
w art. 118 ustawy Pzp) do oferty należy dołączyć Odpis lub informację z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru, pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
Informacje zawarte w Oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
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),
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej,
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania,
3) Wykazu usług w których Wykonawca wykaże że wykonał trzy analizy, dotyczące
mobilności lub transportu, z których każda miała wartość przynajmniej 150 000 zł
brutto oraz: przynajmniej dwie zawierały badania jakościowe na próbie przynajmniej
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20 osób; przynajmniej dwie zawierały badania ilościowe na próbie przynajmniej
250 osób; przynajmniej jedna obejmowała konsultacje społeczne; przynajmniej jedna
obejmowała strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko; przynajmniej dwie
dotyczyły również transportu publicznego; przynajmniej jedna uwzględniała
kwestie interakcji między mobilnością / transportem i zagospodarowaniem
przestrzennym; przynajmniej jedna uwzględniała w analizie transportu
lub mobilności pieszych, rowerzystów lub użytkowników Urządzeń Transportu
Osobistego; żadna nie była studium wykonalności, Planem zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu Ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym, Analizą kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów
zeroemisyjnych w rozumieniu Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy,
4) Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże że na okres realizacji zamówienia
będzie dysponował zespołem składającym się z przynajmniej pięciu osób, w tym:
 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika projektu który posiada wykształcenie
wyższe techniczne lub ekonomiczne oraz kierował zespołem, który opracował
przynajmniej dwie analizy, dotyczące mobilności lub transportu dla obszaru
o ludności co najmniej 100 000 mieszkańców, w tym: przynajmniej dwie zawierały
badania jakościowe na próbie przynajmniej 20 osób; przynajmniej dwie zawierały
badania ilościowe na próbie przynajmniej 250 osób; przynajmniej jedna
obejmowała przeprowadzenie konsultacji społecznych; przynajmniej jedna
obejmowała strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko; przynajmniej dwie
dotyczyły również transportu publicznego - skierowaną przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią
czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. planowania transportu lub mobilności,
który posiada wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne;
jest współautorem co najmniej dwóch dokumentów strategicznych dotyczących
transportu publicznego dla obszaru o ludności co najmniej 100 000 mieszkańców;
Wymóg dotyczący transportu pieszego, rowerowego lub innych środków
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przemieszczania się; jest współautorem co najmniej dwóch dokumentów
operacyjnych dotyczących transportu publicznego dla obszaru o ludności
co najmniej 100 000 mieszkańców - skierowaną przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nią czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Dokumenty strategiczne i operacyjne wskazane powyżej muszą być inne, niż Plany
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu
Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz Analizy kosztów i korzyści
związane z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych w rozumieniu Ustawy
o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. planowania przestrzennego, który
posiada wykształcenie wyższe uprawniające do sporządzania dokumentów
planistycznych (zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym): architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna lub studia
podyplomowe z gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego
albo urbanistyki oraz jest współautorem przynajmniej trzech dokumentów
planistycznych lub operacyjnych dotyczących planowania przestrzennego
lub rewitalizacji dla obszaru o ludności co najmniej 100 000 mieszkańców skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacje
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko,
który posiada wykształcenie wyższe techniczne, przyrodnicze lub z zakresu nauk
o Ziemi oraz jest współautorem co najmniej dwóch strategicznych ocen
oddziaływania na środowisko (Prognoz oddziaływania na środowisko)
obejmujących swoim zakresem inwestycje transportowe - skierowaną
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami
na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nią czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania
tymi osobami.
 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. badań IDI, który posiada wykształcenie
wyższe techniczne, ekonomiczne lub psychologiczne oraz przeprowadził
co najmniej 30 wywiadów IDI dotyczących mobilności, transportu lub planowania
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przestrzennego - skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności
oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. badań fokusowych, który posiada
wykształcenie wyższe ekonomiczne lub psychologiczne oraz przeprowadził
co najmniej 8 warsztatów fokusowych, w tym co najmniej 3 dotyczące mobilności,
transportu lub planowania przestrzennego - skierowaną przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią
czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. konsultacji społecznych, który posiada
wykształcenie wyższe oraz przeprowadził co najmniej 8 dni konsultacji
społecznych, w tym co najmniej 3 dotyczące mobilności, transportu
lub planowania przestrzennego - skierowaną przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią
czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

7.

 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. prawnych, który posiada wykształcenie
wyższe oraz uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata
oraz sporządził co najmniej trzy opinie dotyczące porozumień samorządowych
w zakresie organizacji transportu publicznego, w tym przynajmniej jedną,
dotyczącą porozumienia w której stroną był samorząd innego szczebla niż gminny
- skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacje
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp
do tych środków,
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8.

W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają
w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.

XI. Poleganie na zasobach innych podmiotów
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają
świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa 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.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby
nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się
na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa
w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1) SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
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potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się
na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ.
XII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne / konsorcja / podwykonawstwo)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawców.

XIII. Sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ
1.

2.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych,
w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie
o jakim mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ przekazuje się pod rygorem nieważności
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowy zakres i sposób sporządzania i przekazywania ww. dokumentów został
określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 2452).
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują
poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki.
Pytania do SWZ Wykonawcy przekazują za pośrednictwem platformy o której mowa
powyżej.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin"
oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający
zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty
w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta nie będzie brana
pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Zgodnie z 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane
z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
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10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików
.pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Tomasz Baran / Katarzyna Rojecka, tel. 22 888 98 43,
2) w zakresie merytorycznym Aleksandra Jankowska tel. 22 888 98 42.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać
się numerem przedmiotowego postępowania.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ,
który należy przekazać za pośrednictwem platformy zakupowej.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 13, przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia
ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie,
o którym mowa w pkt. 13, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ
oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 14, nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych
oświadczeń i dokumentów
1.
2.
3.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
Ofertę składa się na Formularzu oferty– zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1)
oświadczenia, dokumenty o których mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ,
2)
dokument „Sposób realizacji SUMP” (zgodnie z pkt 2.1 OPZ)
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3)
dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy).
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokumencie,
właściwym
dla
danej
formy
organizacyjnej
Wykonawcy
albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej
opatrzonej
podpisem
zaufanym,
podpisem
osobistym
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się
na ofertę powinien być czytelny.
8. Zgodnie z art. 18 ust 3 ustawy Pzp jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później
niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować
zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego
pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany
do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć
przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty
oraz jej ponowne złożenie.
11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się
wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XV. Sposób obliczenia ceny oferty
1.
2.

Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem
Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

Cena podana na Formularzu oferty jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji o której mowa w Rozdziale IV
SWZ.
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia
w trakcie realizacji zamówienia.
Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług,
którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w pkt. 1, Wykonawca
ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
Zamawiającego, bez kwoty podatku,
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
Wzór Formularza oferty został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie
podatku VAT. W przypadku, zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 7, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, oraz odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

XVI. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XVII. Termin związania ofertą
1.
2.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.02.2022 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą wskazanego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu
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3.

związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.

XVIII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert
1.
2.
3.
4.

5.

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę o której mowa w Rozdziale I pkt. 4
do dnia 21.01.2022 r. do godziny 10:00.
O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji
na Platformie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2022 r. o godzinie 10:05.
Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte,
2) cenach zawartych w ofertach.

XIX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
1.

2.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 40%;
2) Kryterium 2 – zrozumienie podstawowych wyzwań stojących przed SUMP – waga
kryterium 10%
3) Kryterium 3 – organizacja i metodyka procesu wypracowania SUMP – 40%
4) Kryterium 4 – plan promocji – 10%
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena – (C) 40%
C= Cn/Cb x 100 x 40%
gdzie:
C – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
Cn – oferowana najniższa cena oferty
Cb – oferowana cena w badanej ofercie
100 – wskaźnik stały
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40% - procentowe znaczenie kryterium ceny
2) Kryterium 2 – zrozumienie podstawowych wyzwań stojących przed SUMP – waga
kryterium (K2) - 10%
Komisyjnej ocenie podlega: trafność przedstawienia kontekstu strategicznego (lokalnego,
krajowego i unijnego) z uwzględnieniem Głównych Produktów, Produktów Analitycznych,
Rozważanych Działań, Pytań Operacyjnych, specyfiki Obszaru SUMP i dobrych praktyk
w zakresie przygotowywania SUMP (w tym odniesień do literatury krajowej
i zagranicznej).
Sposób przyznawania punktów:
10 pkt. – sposób zrozumienia i przedstawienia kontekstu strategicznego jest adekwatny
i trafny w kontekście przedstawionych kryteriów, uprawdopodabniając wpisanie
projektowanego SUMP w zamierzenia strategiczne JST na Obszarze SUMP oraz dobre
praktyki w zakresie przygotowania SUMP.
5 pkt. – sposób zrozumienia i przedstawienia kontekstu strategicznego posiada niewielkie
mankamenty w kontekście przedstawionych kryteriów, pozostawiając wątpliwości
dotyczące wpisania projektowanego SUMP w zamierzenia strategiczne JST na Obszarze
SUMP oraz dobre praktyki w zakresie przygotowania SUMP.
0 pkt. – sposób zrozumienia i przedstawienia kontekstu strategicznego jest błędny
w kontekście przedstawionych kryteriów, przez co nie uprawdopodabnia wpisania
projektowanego SUMP w zamierzenia strategiczne JST na Obszarze SUMP oraz dobre
praktyki w zakresie przygotowania SUMP.
3) Kryterium 3 – organizacja i metodyka procesu wypracowania SUMP – waga
kryterium (K3) - 40%
Komisyjnej ocenie podlega: dopasowanie oraz adekwatność zaprezentowanych
przez wykonawcę procesu i metodyki wypracowania SUMP do przedstawionych
przez zamawiającego Obszarów Strategicznych, Głównych Produktów, Produktów
Analitycznych i Pytań Operacyjnych, w tym:
• zachowanie spójnego procesu badawczego doprowadzającego do osiągnięcia efektów
i pełnego oraz wiarygodnego udzielenia odpowiedzi na Pytania Operacyjne SUMP, a także
zintegrowanego wypracowania SUMP i OOŚ, dzięki wyborowi odpowiedniej metodyki
i źródeł danych (w tym efektywnemu rozszerzeniu przedstawionych minimów
metodycznych) oraz zaplanowaniu ich w czasie (realny harmonogram),
• zapewnienie w metodyce uwzględnienia wszystkich grup interesariuszy, w tym grup
nie zgłaszających się normalnie do konsultacji społecznych, za pomocą odpowiedniego
zestawu metod, wybór odpowiednich prób i kryteriów rekrutacji,
• adekwatna wielkość prób badawczych, dobór metod do etapów przygotowania Raportu
Diagnostyczno-Strategicznego oraz przygotowania Projektu SUMP;
21

ŁOMIANKI

miasto możliwości

• zakres prowadzonej analizy i optymalizacji efektywności oraz skuteczności
poszczególnych postulowanych działań, w tym prognozowania i optymalizacji liczby
użytkowników;
• zakres prowadzonej analizy wpływu transportu na środowisko oraz wypracowywania
działań jego minimalizacji;
• spójność końcowego efektu z wytycznymi ELTIS, zamieszczonymi na stronie
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-2019_mediumres.pdf.
Sposób przyznawania punktów:
40 pkt. – Opisywany proces badawczy jest w całości spójny w kontekście przedstawionych
kryteriów i w sposób niebudzący wątpliwości prowadzi do wypracowania Projektu SUMP
z uwzględnieniem wszystkich wskazanych przez Zamawiającego Obszarów
Strategicznych, Głównych Produktów, Produktów Analitycznych i Pytań Operacyjnych.
25 pkt. – Występują niewielkie niespójności lub inne mankamenty opisu procesu
badawczego w kontekście przedstawionych kryteriów, przez co nie udowodniono
uwzględnienia
lub
należytego
opracowania
pojedynczych,
wskazanych
przez Zamawiającego Obszarów Strategicznych, Głównych Produktów, Produktów
Analitycznych i Pytań Operacyjnych, jednak generalnie końcowy efekt będzie spójny
i użyteczny z punktu widzenia realizacji polityki zrównoważonej mobilności.
10 pkt. – Występują miejscowe niespójności w opisywanym procesie badawczym
w kontekście przedstawionych kryteriów, prowadzące do ryzyka wypracowania Projektu
SUMP z nieuwzględnieniem znacznej części wskazanych przez Zamawiającego Obszarów
Strategicznych, Głównych Produktów, Produktów Analitycznych i Pytań Operacyjnych
lub Wykonawca nie uprawdopodobnił, że końcowy efekt będzie spójny i użyteczny
z punktu widzenia realizacji polityki zrównoważonej mobilności.
0 pkt. – Opisywany proces badawczy zasadniczo jest niespójny w kontekście
przedstawionych kryteriów i zarówno nie uprawdopodabnia wypracowania Projektu
SUMP z uwzględnieniem wszystkich wskazanych przez Zamawiającego Obszarów
Strategicznych, Głównych Produktów, Produktów Analitycznych i Pytań Operacyjnych,
jakże końcowy efekt będzie spójny i użyteczny z punktu widzenia realizacji polityki
zrównoważonej mobilności.
4) Kryterium 4 – plan promocji – waga kryterium (K4) - 10%
Komisyjnej ocenie podlega: spójność przedstawionego planu promocji procesu
przygotowania Planu, zapewniającego angażowanie możliwie szerokiej grupy
interesariuszy i przekonanie do idei zrównoważonej mobilności, trafność planowanych
działań i materiałów reklamowych, zapewnienie kreatywnych upominków
dla uczestników konsultacji społecznych, estetyka, czytelność i atrakcyjność
zaproponowanej makiety planu.
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10 pkt – opisywany plan promocji jest spójny i skuteczny w kontekście przedstawianych
kryteriów.
5 pkt – opisywany plan promocji zawiera niespójności, jednak zasadniczo
uprawdopodabnia skuteczność działań w kontekście przedstawianych kryteriów.
0 pkt - opisywany plan promocji nie do uprawdopodabnia skuteczności działań
w kontekście przedstawianych kryteriów.
Ilość punktów przyznanych ofercie= C + K2 + K3 + K4
3.

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana
przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
4. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.
XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.

2.

3.

4.
5.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
(jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI
SWZ.
Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie
Zamawiającemu przed jej zawarciem nw. dokumentów:
1) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej
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„za zgodność z oryginałem”) umowy współpracy lub umowy konsorcjum – określającą
w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron oraz wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia - najpóźniej w dniu zawarcia
umowy,
XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany
1.

2.
3.

4.

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy,
stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym
w Projektowanych postanowieniach umowy.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1.

2.

3.

4.

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy,
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp .
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
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5.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ
na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny
niż określony w ppkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,
jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. 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
Pzp, 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.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
XXIV. Wykaz załączników do SWZ
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 4 Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy
Załącznik nr 6 Porozumienie nr RFZ.042.29.2020/8.2021
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