Ogłoszenie nr 2021/BZP 00263256/01 z dnia 2021-11-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa
Wielkopolskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gorzów Wlkp.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650181
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 3-4
1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@um.gorzow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa
Wielkopolskiego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93f88ce9-3e2e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00263256/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-09 14:05
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001031/09/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Opracowanie SUMP - Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu:
„Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, na podstawie
umowy o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/40/20 z dnia 20 maja 2020 r.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej określono w
Rozdziale XX SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.58.2021.DW
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
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4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego” (PZM MOFGW), z
uwzględnieniem podejścia partycypacyjnego wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją PZM MOFGW.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
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Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - to w tym okresie) wykonał w sposób należyty:
– co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla
obszaru liczącego co najmniej 80.000 mieszkańców oraz wartości minimum 100.000,00 zł netto,
lub
– co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentu związanego z zagadnieniami
transportowymi dla miasta lub obszaru funkcjonalnego liczącego co najmniej 80.000
mieszkańców takiego jak: koncepcja rozwoju lub studium wykonalności lub polityka lub plan lub
strategia, o wartości minimum 100.000,00 zł netto,
oraz
– co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentu związanego z zagadnieniami
planowania przestrzennego dla miasta lub obszaru funkcjonalnego liczącego co najmniej 80.000
mieszkańców takiego jak: koncepcja rozwoju lub studium i lub polityka lub plan lub strategia, o
wartości minimum 100.000,00 zł netto,
oraz
– co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu prognozy oddziaływania na środowisko, planu,
programu, polityki lub strategii uwzględniającej zagadnienia transportowe dla obszaru liczącego
co najmniej 80.000 mieszkańców. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub gdy Wykonawca powołuje się na potencjał innych podmiotów, wyżej
określony warunek musi spełniać samodzielnie co najmniej jeden podmiot.
b) dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia zespołem minimum 4
osób, w tym:
– Kierownikiem zespołu, posiadającym wykształcenie wyższe z tytułem co najmniej magistra,
który pełnił funkcję kierownika w opracowaniu minimum jednego planu zrównoważonej
mobilności lub jednego dokumentu związanego z zagadnieniami transportowymi (koncepcja
rozwoju lub studium lub polityka lub plan lub strategia) i co najmniej jednego dokumentu
związanego z zagadnieniem planowania przestrzennego dla obszaru liczącego co najmniej
80.000 mieszkańców;
– Członkiem zespołu, który posiada wykształcenie wyższe oraz brał udział w opracowaniu co
najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu planu zrównoważonej mobilności;
– Członkiem zespołu, który był autorem/współautorem minimum jednej prognozy oddziaływania
na środowisko w zakresie programu, polityki, planu lub strategii uwzględniającej zagadnienia
transportu dla obszaru liczącego co najmniej 80.000 mieszkańców;
– Członkiem zespołu, posiadającym wykształcenie wyższe.
Uwagi:
1. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w
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okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu - na podstawie § 9 ust. 4 pkt. 2
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
2. Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. stanowisk przez jedną osobę.
3. Zamawiający informuje, że weryfikacja liczby mieszkańców zostanie dokonana na podstawie
opracowania „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2020 roku”, zamieszczonego
na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2020roku,7,17.html, plik: „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym 2020 roku. Tablice w
formacie XLSX”, tabl. 2, 3, 22, kolumna „ludność ogółem”.
4. Zamawiający wyjaśnia, że w każdym przypadku, gdy mowa jest o planie zrównoważonej
mobilności miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan) rozumie się przez to dokument
zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej wyrażonymi w dokumentach: "Guidelines –
Developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, European Union 2013 r., i
późniejszymi jego aktualizacjami lub "Guidelines for developing and implementing a Sustainable
Urban Mobility Plan (2nd edition), European Union 2019 r. Plan zrównoważonej mobilności
miejskiej zawiera m.in. diagnozę sytuacji mobilnościowej, udział społeczeństwa w procesie
opracowania dokumentu, strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, plan, ewaluację
oraz monitoring działań wskazanych w dokumencie.
5. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”
w oparciu o analizę oświadczenia Wykonawcy. Z treści tego dokumentu musi wynikać
jednoznacznie, ze Wymienione warunki Wykonawca spełnił.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wniosek o zmianę umowy może powstać z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, musi
być przedstawiony drugiej stronie w formie pisemnej i zawierać: opis zmiany, uzasadnienie
faktyczne i prawne, koszt zmiany i jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania
zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do
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treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) w zakresie zmiany terminów realizacji zamówienia ujętych w umowie oraz terminów
pośrednich na skutek:
a) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ,
b) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji przedmiotu
umowy,
2) w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:
a) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, innowacyjny,
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa istotnych dla postanowień umowy,
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej, strony poinformują się
natychmiast o ich zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwość realizacji bądź rozwiązania
umowy.
6. O wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć wpływ na zmiany wprowadzone w umowie,
Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności
poinformować pisemnie Zamawiającego.
7. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia którejkolwiek z przesłanek. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być
wyrażony na piśmie.
8. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół
podpisany przez obie strony.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-19 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-19 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-18
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