
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

„Zarządzanie systemem Lubelski Rower Miejski wraz z jego bieżącym utrzymaniem ”

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060433560

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. Nałęczowska 14

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-701

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: ztm@ztm.lublin.eu

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: ztm.lublin.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.9.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

1.9.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 060433560

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.9.3.) Ulica: Nałęczowska 14

1.9.4.) Miejscowość: Lublin

1.9.5.) Kod pocztowy: 20-701

1.9.6.) Województwo: lubelskie

1.9.7.) Kraj: Polska

1.9.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.9.11.) Adres poczty elektronicznej: ztm@ztm.lublin.eu

1.9.12.) Adres strony internetowej: ztm.lublin.eu

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
„Zarządzanie systemem Lubelski Rower Miejski wraz z jego bieżącym utrzymaniem ”

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-838c0ef7-14ba-11ed-b950-8227d40187e8

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00333834/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-09-05 15:15
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2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: DZ.371.1.2022

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.5.) Wartość zamówienia: 8674796,75  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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.

3.10.) Główny kod CPV: 50111000-6 - Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

34430000-0 - Rowery

42961100-1 - System kontroli dostępu

79512000-6 - Centrum obsługi klienta

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
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

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Lublin- Sp. z o.o.

5.1.2.) Ulica: Antoniny Grygowej 56

5.1.3.) Miejscowość: Lublin
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5.1.4.) Kod pocztowy: 20-260

5.1.5.) Województwo: lubelskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

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
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