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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240015-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: System kontroli dostępu
2017/S 119-240015

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Miasto Bydgoszcz – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
9047697100000
ul. Toruńska 174 a
Bydgoszcz
85-844
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Konopka
Tel.:  +48 525822769
E-mail: monika.konopka@zdmikp.bydgoszcz.pl 
Faks:  +48 525822777
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektów inżynierskich, lokalny transport

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

II.1.1) Nazwa:
Bydgoski Rower Aglomeracyjny na lata 2018-2020.
Numer referencyjny: 014/2017

II.1.2) Główny kod CPV
42961100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:monika.konopka@zdmikp.bydgoszcz.pl
www.zdmikp.bydgoszcz.pl
www.zdmikp.bydgoszcz.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego (BRA),
pełniącego funkcję użyteczności publicznej w zakresie pasażerskiego transportu rowerowego, polegającego
na świadczeniu usług obejmujących zarządzanie, obsługę i kompleksową eksploatację systemu BRA oraz na
dostawie wszystkich niezbędnych urządzeń, rowerów, przeprowadzeniu kompleksowej instalacji systemu, jego
uruchomieniu w taki sposób, aby każdy uprawiony klient przez całą dobę w okresie funkcjonowania systemu
mógł wypożyczyć rower według taryfy ustalonej przez Zamawiającego. Szczegółowy opis, zakres i warunki
realizacji zamówienia zawiera niniejsza SIWZ z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, w tym: opis
przedmiotu zamówienia (OPZ), wzór umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34430000
50111000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bydgoszcz.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi w rozumieniu art. 2 pkt 10 Ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej:
uPzp), z uwzględnieniem art. 5c ust. 1 uPzp, polegające na uruchomieniu systemu Bydgoskiego Roweru
Aglomeracyjnego (dalej: BRA), pełniącego funkcję użyteczności publicznej w zakresie pasażerskiego transportu
rowerowego, polegającego na świadczeniu usług obejmujących zarządzanie, obsługę i kompleksową
eksploatację systemu BRA oraz na dostawie wszystkich niezbędnych urządzeń, rowerów, przeprowadzeniu
kompleksowej instalacji systemu, jego uruchomieniu w taki sposób, aby każdy uprawiony klient przez całą dobę
w okresie funkcjonowania systemu mógł wypożyczyć rower według taryfy ustalonej przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji zamówienia zawiera niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, w tym: opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
wzór umowy, które są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego (www.zdmikp.bydgoszcz.pl), w miejscu
ogłoszenia niniejszego postępowania, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu reakcji na uszkodzony rower / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie rowerów w wał napędowy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zakup od Zamawiającego używanych stacji rowerowych systemu BRA 2015-2017 /
Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

www.zdmikp.bydgoszcz.pl
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Okres w miesiącach: 36
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: tak
Opis opcji:
Szczegółowy opis opcji zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które stanowią jej
integralną część, tj.: w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz we wzorze Umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi lub dostawy polegającej na
dostarczeniu wraz z instalacją i uruchomieniem systemu wypożyczalni roweru publicznego oraz zarządzaniu
i obsłudze tego systemu, gdzie zrealizowany poprawnie, w ramach jednej usługi lub dostawy, system roweru
publicznego składał się z minimum 20 stacji rowerowych wyposażonych (każda ze stacji) w terminale zasilane
ogniwami fotowoltaicznymi lub ogniwami fotowoltaicznymi łącznie z akumulatorami, gdzie łączna liczba rowerów
we wdrożonym systemie nie była mniejsza niż 160 sztuk oraz system wygenerował rocznie minimum 250
tysięcy wypożyczeń.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie ww. zakresu w
jednym zamówieniu.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wykazu usług lub dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi lub dostawy zostały wykonane (sporządzonego według wzoru Zamawiającego),
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi lub dostawy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi lub dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
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nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy znajdują się we wzorze umowy, stanowiącej integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/08/2017
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Miejsce otwarcia ofert: pokój Nr 19 (parter) w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt. I.1) ogłoszenia.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31 października 2020 r. Aktywny sezon rowerowy
systemu BRA trwa od 1 marca do 31 października w każdym kolejnym roku trwania umowy w latach 2018-2020.
Sezon bez wypożyczeni rowerów, w którym wykonawca zabezpiecza elementy, trwa od 1 listopada do końca
lutego w każdym roku trwania Umowy w latach 2018-2020.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 UPZP:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24
ust.1pkt 12-23 UPZP oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4-8 uPzp;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
w pkt 10.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp;
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4-8 uPzp.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 70 000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)
PLN, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formach
określonych w art. 45 ust. 6 uPzp. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816
9416 z adnotacją: WADIUM – Bydgoski Rower Aglomeracyjny na lata 2018-2020. Wadium wnoszone w formie
poręczeń lub gwarancji powinno być wystawione na Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie: 1.
potwierdzenie przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego – zaleca się dołączyć w formie
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 2.
potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp – wyłącznie w
formie oryginału dołączonego do oferty. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone
lub zatrzymane, na zasadach i w trybie określonym w art. 46 uPzp. Wadium winno być ważne przez okres
związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, przy czym bieg tego terminu zaczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt.15.2. SIWZ nie powoduje utraty
wadium. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium, albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi
zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 uPzp na przedłużenie terminu związania ofertą.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od
dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30
dni od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 2)
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający, nie opublikował w dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Zasady postępowania po wniesieniu odwołania, zostały
określone w Dziale VI uPzp. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka,spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopie
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2017
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