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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493442-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze
2022/S 174-493442

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Nałęczowska 14
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 20-701
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Siwy- Pachulska
E-mail: ksiwy@ztm.lublin.eu 
Tel.:  +48 814662900
Faks:  +48 814662901
Adresy internetowe:
Główny adres: https://biuletyn.lublin.eu/ztm

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: gminna jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport

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

II.1.1) Nazwa:
„Zarządzanie systemem Lubelski Rower Miejski wraz z jego bieżącym utrzymaniem”
Numer referencyjny: DZ.371.1.2022

II.1.2) Główny kod CPV
50111000 Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

09/09/2022 S174
https://ted.europa.eu/TED

1 / 7

mailto:ksiwy@ztm.lublin.eu
https://biuletyn.lublin.eu/ztm


Dz.U./S S174
09/09/2022
493442-2022-PL

2 / 7

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na zarządzaniu systemem Lubelski Rower Miejski, wraz z jego 
bieżącym
utrzymaniem w postaci kompleksowego serwisu i magazynowania rowerów wraz z demontowalnymi 
elementami stacji
rowerowych w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego infrastrukturę systemu Lubelski Rower Miejski.
Do świadczenia usługi wykorzystywana będzie m.in. infrastruktura, stanowiąca składniki systemu Lubelski 
Rower Miejski
będąca własnością Zamawiającego przekazana Wykonawcy na okres realizacji Umowy.
System LRM ma umożliwiać wypożyczenie i zwrot rowerów wyłącznie na stacjach rowerowych funkcjonujących 
w
dotychczasowym systemie LRM i stacjach pasywnych bez zaangażowania osób trzecich. Zamawiający wymaga
uruchomienia, zarządzania, bieżącego utrzymania całości systemu działającego w technologii LTE, tj. 
technologii
samoobsługowej wypożyczalni i rowerów wyposażonych w aktywne urządzenie lokalizujące GPS oraz 
komputery
pokładowe.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 8 674 796.75 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34000000 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34430000 Rowery
42961100 System kontroli dostępu
79512000 Centrum obsługi klienta
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na zarządzaniu systemem Lubelski Rower Miejski, wraz z jego 
bieżącym
utrzymaniem w postaci kompleksowego serwisu i magazynowania rowerów wraz z demontowalnymi 
elementami stacji
rowerowych w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego infrastrukturę systemu Lubelski Rower Miejski.
Do świadczenia usługi wykorzystywana będzie m.in. infrastruktura, stanowiąca składniki systemu Lubelski 
Rower Miejski
będąca własnością Zamawiającego przekazana Wykonawcy na okres realizacji Umowy.
System LRM ma umożliwiać wypożyczenie i zwrot rowerów wyłącznie na stacjach rowerowych funkcjonujących 
w
dotychczasowym systemie LRM i stacjach pasywnych bez zaangażowania osób trzecich. Zamawiający wymaga
uruchomienia, zarządzania, bieżącego utrzymania całości systemu działającego w technologii LTE, tj. 
technologii
samoobsługowej wypożyczalni i rowerów wyposażonych w aktywne urządzenie lokalizujące GPS oraz 
komputery
pokładowe.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w myśl art. 213 ust. 2 Pzp. Kwota wskazana 
w sekcji II.1.7. i V.2.4. jest wartością szacunkową zamówienia. Data wskazana w sekcji V.2.1 jest datą 
wszczęcia postępowania.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
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Zgodni z art. 213. ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający, po wszczęciu postępowania może przekazać do publikacji 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamówienie 
z wolnej
ręki w tzw. trybie „in-house” może zostać udzielone Wykonawcy spełniającemu łącznie 3 przesłanki: a) 
zamawiający
sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, 
polegającą na
dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby 
prawnej;
warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez 
zamawiającego w
taki sam sposób - przesłanka spełniona, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy 
wykonywania
zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą 
ten
zamawiający sprawuje kontrolę - przesłanka spełniona; c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma 
bezpośredniego udziału
kapitału prywatnego - przesłanka spełniona

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
05/09/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Lublin- Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Antoniny Grygowej 56
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 20-260
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 8 674 796.75 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 8 674 796.75 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
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Przeprowadzający postępowanie: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie działa na podstawie pełnomocnictwa 
do
przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 
września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych w imieniu i na rzecz
Gminy Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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21. Środki ochrony prawnej 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.
2. 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 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4. 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.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
6.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
6.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 6.1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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
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 
17.11.1964 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 23.11.2012 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

09/09/2022 S174
https://ted.europa.eu/TED

6 / 7



Dz.U./S S174
09/09/2022
493442-2022-PL

7 / 7

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/09/2022
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