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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:673375-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Łomża: Rowery
2021/S 255-673375

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Łomża
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 450669921
Adres pocztowy: Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14
Miejscowość: Łomża
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Kod pocztowy: 18-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Biała
E-mail: a.biala@um.lomza.pl 
Tel.:  +48 862156795
Faks:  +48 862156706
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lomza.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/um_lomza

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_lomza
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_lomza
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE ROWERU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE ŁOMŻA W LATACH 2022 
- 2025
Numer referencyjny: WGK.271.5.2021

II.1.2) Główny kod CPV
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34430000 Rowery

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu roweru publicznego w mieście Łomża (zwanego dalej 
„Systemem”) wraz z jego instalacją, uruchomieniem i obsługą w okresie jego funkcjonowania tj. w latach 2022 – 
2025. Zamówienie nie zostało podzielone na części, natomiast podzielono je na dwa zadania nr 1 i 2.
Zadanie 1 – polegające na dostawie, instalacji i uruchomieniu systemu roweru publicznego w mieście 
Łomża (realizacja zadania 1 w zakresie dostawy, instalacji i uruchomiania systemu jest przewidziana do dnia 
01.05.2022r.; natomiast licencja niewyłączna na okres do dnia 31.10.2028r.)
Zadanie 2 – polegające na obsłudze systemu roweru publicznego w mieście Łomża w latach 2022-2025r. 
(01.05.2022 r.-31.10.2025 r.)
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści 
tysięcy 00/100 złotych).
4. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony – na podstawie art. 132 ustawy Pzp.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34422000 Rowery z silnikiem
34430000 Rowery
34431000 Rowery niewyposażone w silniki
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
42961100 System kontroli dostępu
48151000 Komputerowy system sterujący
50111000 Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zadanie będzie realizowane na terenie całego miasta Łomża.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu roweru publicznego w mieście Łomża (zwanego dalej 
„Systemem”) wraz z jego instalacją, uruchomieniem i obsługą w okresie jego funkcjonowania tj. w latach 2022 – 
2025.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.
4. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed 
zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) 
podanej w ofercie.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na rowery i terminale / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Technologia systemu roweru publicznego / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/05/2022
Koniec: 31/10/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie realizowane w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.04.01-20-0038/20-00 projekt pn.: 
„ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ MIEJSKA W ŁOMŻY” (nr projektu WND-RPPD.05.04.01-20-0038/20) 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie 
niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia:
Zadanie 1: 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy
Zadanie 2: Utrzymanie sprawności Systemu zapewniające możliwość całodobowego użytkowania rowerów w 
okresie trwania usługi (tj. W latach 2022 – 2025): od dnia 01.05.2022 r. (planowany termin rozpoczęcia) do 31 
października 2025 r. Rowery będą bezpłatnie przechowywane w magazynie Wykonawcy do dnia 30.04.2026 r.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie wykonał należycie co najmniej 1 dostawę wyposażenia samoobsługowej wypożyczalni rowerów, w skład 
której wchodziło minimum 5 stacji rowerowych i minimum 50 rowerów wraz z pełnieniem usługi zewnętrznego 
operatora 1 systemu wypożyczalni rowerów przez minimum 1 aktywny sezon rowerowy obejmującej łącznie 
minimum 50 rowerów.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 
uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do 
SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/02/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/02/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
1. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego; w przypadku awarii tego systemu, która 
powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po usunięciu awarii.
2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, w tym składanie ofert, wszelkie 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub 
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, 
odbywa się przy użyciu środków komunikacji za pośrednictwem: platformazakupowa.pl pod adresem: https://
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platformazakupowa.pl/pn/um_lomza. Pozostałe informacje w niniejszym zakresie umieszczono w rozdziale XV 
SWZ.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 1–10 ustawy Pzp.
3. Ofertę składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca 
jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie Wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
w formie JEDZ (ESPD), o którym mowa w rozdziale XI ust. 1 SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu – w formie JEDZ (ESPD), o którym mowa w rozdziale XI ust. 
1 SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ (jeśli dotyczy);
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w 
rozdziale XII ust. 4 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – jeśli 
umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych;
5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli umocowanie nie wynika z dokumentów 
rejestrowych (jeśli dotyczy);
6) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – jeśli umocowanie nie wynika z 
dokumentów rejestrowych (jeśli dotyczy);
7) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w rozdziale 
XIII ust. 6 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy);
8) formularz rzeczowo-cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 2.1 i 2.2 do SWZ;
9) dowód wniesienia wadium.
4. Informacje odnośnie do polegania na zasobach podmiotów udostępniających zasoby określono w rozdziale 
XII SWZ.
5. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określono w rozdziale XIII 
SWZ.
6. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 257 ustawy 
Pzp.
7. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe 
informacje istotne dla przedmiotowego postępowania zawarto w SWZ oraz załącznikach do SWZ dostępnych 
wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/
um_lomza.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w 
terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224577801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2021
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