
                                            

 

 
nr referencyjny postępowania - OMGGS/DK/01/2020 

 Gdańsk, dnia 11.05.2021 r.  
 

 

BikeU sp. z o.o. ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa  

oraz  

Freebike s.r.o. Krizikova 237/36A, Praha 8 – Karlin; 

Pan Marcin Jeż _marcin.jez@bikeu.pl 

MARFINA, S.L. Passeig Comerç 100, 08203 Sabadell; 

Pan Grzegorz Bargielski 

g.bargielski@geovelo.pl    

Nextbike Polska S.A. ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa;  

Pan Piotr Kaczmarek 
biuro@nextbike.pl 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu 
konkurencyjnego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami), pn. „URUCHOMIENIE, ZARZĄDZANIE                                          
I EKSPLOATACJA SYSTEMU ROWERU METROPOLITALNEGO” 

 

Zamawiający, Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot, działając na podstawie art. 60e, ust. 3 i 3a 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp), zaprasza do złożenia oferty 
w postępowaniu na Uruchomienie, zarządzanie i eksploatację systemu roweru metropolitalnego. 

 

I. Siwz została przekazana Państwu wraz z niniejszym zaproszeniem oraz  udostępniona na stronie internetowej 
Zamawiającego tj. https://www.metropoliagdansk.pl/ogloszenia/ogloszenie-o-dialogu-
konkurencyjnym/dialog-konkurencyjny-omggsdk012020-pnuruchomienie-zarzadzanie-i-eksploatacja-
systemu-roweru-metropolitalnego/ 

II.  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 
10.04.2020 roku pod nr 2020/S 072-172095, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego tj. 

https://www.metropoliagdansk.pl/ogloszenia/ogloszenie-o-dialogu-konkurencyjnym/dialog-



                                            

 

konkurencyjny-omggsdk012020-pnuruchomienie-zarzadzanie-i-eksploatacja-systemu-roweru-
metropolitalnego/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.  

III.  Oferty należy składać za pośrednictwem portalu ePuap oraz miniPortalu Urzędu Zamówień 
Publicznych. Instrukcja składania oferty znajduje się pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/e-

zamowienia2/miniportal/miniportal-zlozenie-oferty.  

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej                                           

w formacie danych .doc, .docx. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia 
oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę 
należy złożyć w oryginale. 

Z uwagi na to, że Stowarzyszenie OMGGS nie posiada funkcjonalności podmiotu publicznego w celu złożenia 
oferty - Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu_krok 
1 należy wybrać jako odbiorcę URZĄD MIASTA SOPOTU (81-704 SOPOT, WOJ. POMORSKIE). Adres skrzynki 
ePUAP uzupełni się automatycznie - /u-m-s/SkrytkaESP. 

 

Termin składania ofert upływa dnia 25 maja 2021 roku o godz. 11:00. 

 

IV.wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia albo wykaz oświadczeń lub dokumentów, które 
należy dołączyć w celu uzupełnienia podanych przez wykonawcę informacji wstępnych zawartych w 
jednolitym dokumencie zmówienia; 

Został podany w dokumencie o nazwie instrukcja dla wykonawców/specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia (idw/siwz), który jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego tj. 
https://www.metropoliagdansk.pl/ogloszenia/ogloszenie-o-dialogu-konkurencyjnym/dialog-konkurencyjny-
omggsdk012020-pnuruchomienie-zarzadzanie-i-eksploatacja-systemu-roweru-metropolitalnego/ oraz                     
w wezwaniu skierowanym bezpośrednio do uczestników dialogu w dniu 15 maja 2020 r. 

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia                                                   
w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień złożenia dokumentów (bądź 
potwierdzenia aktualności dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego) potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj.:  

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

a) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (wraz z zakresem 
powierzonych obowiązków);  

 

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 



                                            

 

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1170); 

f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 
- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności – wg załączonego wzoru – załącznik nr 4 do siwz, 

g) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg załączonego wzoru – załącznik nr 5 do siwz. 

h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

i) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej         
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska 
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub 4, w formie 



                                            

 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.  

W przypadku wskazania przez wykonawcę, aktualności dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub 4, a które 
znajdują się w dyspozycji Zamawiającego.  

Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 

V. Waga przypisana kryteriom oceny ofert lub, w stosownych przypadkach, kolejność tych kryteriów 
od najważniejszego do najmniej ważnego, jeśli nie zostało to wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu, 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o ustanowieniu systemu 
kwalifikowania wykonawców; 

1. Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 

Lp. Kryterium Ranga 

1 Cena - C 
60 punktów        

 (tj. 60 % całości punktacji) 

2 

koncepcja 
funkcjonowania systemu 
roweru metropolitalnego 
-  SRM MEVO - K 

podkryterium 

pkt w 

podkr

yteriu

m 

40 punktów        

(tj. 40 % całości 

punktacji)  

 

liczba dodatkowych 
punktów ładowania 
(zgodnie z definicją art. 5 
OPZ) 

10 

liczba dodatkowych stacji 
obsługiwanych wyłącznie 
przez Rowery cargo 

10 

odsetek pojazdów 
silnikowych 
zeroemisyjnych, 
przeznaczonych do 
obsługi systemu w 
zakresie relokacji i 
przewozu rowerów do 
serwisu  

10 

 liczba dodatkowych 
punktów serwisowania 
rowerów 

5 



                                            

 

zwiększona bazowa 
liczba rowerów z 
napędem wspomaganym 
elektrycznie        

5 

 

VI.Przypominamy, iż Oferta musi być zabezpieczona wadium. 

Wysokość wadium wynosi: 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100 PLN). 

1. Termin wniesienia wadium.  

1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za 
wniesione, jeżeli:  

− wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym 
Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. W celach 
informacyjnych oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie 

wadium w formie pieniężnej Wykonawca załącza do oferty,  

− wnoszone w innych formach niż pieniądz, zostało złożone w oryginale w postaci 
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia i przekazany za 
pośrednictwem miniPortalu. 

2) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego: 20 1240 1268 1111 0010 6009 8031  z dopiskiem 
„Wadium – Uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru metropolitalnego.” 

VII. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, a zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż w terminach określonych w art. 38 ust. 1 uPzp, pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

 

                        Michał Glaser 

                        Kierownik Zamawiającego 

                       /podpisano elektronicznie/ 
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