Ogłoszenie nr 2021/BZP 00326791/01 z dnia 2021-12-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego
pn. „Warszawa Zachód” wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
oraz promocją SUMP”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łomianki
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1181768394
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Warszawska 115
1.5.2.) Miejscowość: Łomianki
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-092
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@poczta.lomianki.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowieniapubliczne/lista-postepowan-2021
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie
Zamawiający 2
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czosnów
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5311664650, REGON: 013270413
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Gminna 6
1.5.2.) Miejscowość: Czosnów
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-152
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
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1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@czosnow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.czosnow.pl
Zamawiający 3
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5311000938, REGON: 013270347
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Zakroczymska 30
1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-100
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@nowydwormaz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nowydwormaz.pl/
Zamawiający 4
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zakroczym
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5311664696, REGON: 013270399
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Warszawska 7
1.5.2.) Miejscowość: Zakroczym
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-170
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zakroczym.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zakroczym.pl
Zamawiający 5
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Izabelin
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 1181762339, REGON: 013271361
1.5) Adres zamawiającego
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1.5.1.) Ulica: 3 Maja 42
1.5.2.) Miejscowość: Izabelin
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-080
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: izabelin@izabelin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gmina.izabelin.pl/
Zamawiający 6
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stare Babice
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 1182025548, REGON: 013271855
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek 32
1.5.2.) Miejscowość: Stare Babice
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-082
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@stare-babice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://stare-babice.pl
Zamawiający 7
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jabłonna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5361771514, REGON: 013270442
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Modlińska 152
1.5.2.) Miejscowość: Jabłonna
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-110
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@jablonna.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jablonna.pl
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1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

zgodnie z porozumieniem nr RFZ.042.29.2020/8.2021
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego
pn. „Warszawa Zachód” wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
oraz promocją SUMP”.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-123b4316-6306-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00326791/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-22 10:51
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000996/10/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej SUMP dla obszaru
funkcjonalnego "Warszawa Zachód"
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowieniapubliczne/lista-postepowan-2021
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki
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3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
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).
2. 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 w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. 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).
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują
poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki.
5. Pytania do SWZ Wykonawcy przekazują za pośrednictwem platformy o której mowa powyżej.
6. 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.
7. 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.
8. 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
9. 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,
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.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
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polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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 w Łomiankach, przy ul.
Warszawskiej 115, 05-092 Łomianki, telefon: 22 888 98 05 adres e-mail: um@poczta.lomianki.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach można
uzyskać pod adresem e-mail: iod@poczta.lomianki.pl;
3) 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;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) 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;
6) 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;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) 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 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;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.40.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
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4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki 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 (zwanego dalej - Obszarem SUMP), w skład którego
wchodzi łącznie 7 gmin, działających w ramach porozumienia zawartego dla obszaru Warszawa
Zachód:
• Gmina Łomianki (partner wiodący)
• Gmina Czosnów
• Gmina Izabelin
• Gmina Jabłonna
• Gmina Nowy Dwór Mazowiecki
• Gmina Stare Babice
• Gmina Zakroczym
3. 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 pani Burmistrz.
4. Zamawiający realizuje zadanie działając w ramach współpracy międzygminnej, tj. na
podstawie Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania publicznego pn. „Sporządzenie
Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego Warszawa Zachód (SUMP)”.
5. Wykonawca SUMP obszaru Warszawa Zachód zobowiązany jest do współpracy z
Wykonawcą SUMP dla Metropolii Warszawskiej (Region Warszawski Stołeczny) m.in. w
zakresie uzgodnień elementów dotyczących obszaru Warszawa Zachód oraz uczestnictwa w
pracach nad SUMP Metropolii Warszawskiej jako istotny interesariusz projektu.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia,
stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zrozumienie podstawowych wyzwań stojących przed SUMP
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Organizacja i metodyka procesu wypracowania SUMP
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Plan promocji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

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 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
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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 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).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
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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,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 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 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
- 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. planowania transportu lub mobilności
- 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. planowania przestrzennego
- 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
- 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. badań IDI
- 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. badań fokusowych
- 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. konsultacji społecznych
- 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. prawnych
Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych osób tworzących zespół znajdują się w SWZ oraz
Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia dokumentu „Sposób realizacji SUMP”
(zgodnie z pkt 2.1 OPZ).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2) dokument „Sposób realizacji SUMP” (zgodnie z pkt 2.1 OPZ)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
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6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się przedłużenie terminu zakończenia prac, o którym mowa w §3 ust. 2 w
przypadku:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy,
2) wystąpienia okoliczności których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności,
3) gdy Zamawiający dokona istotnej zmiany w zaproponowanych przez Wykonawcę
rozwiązaniach,
4) konieczności wykonania zamówień zamiennych.
2. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod
rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-21 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Poprzez Platformę dostępną pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-21 10:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-19
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