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Zielona Góra, 15 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra- Urząd Miasta Zielona Góra
kod, miejscowość 65-424 Zielona Góra
ul. Podgórna 22 , telefon (+48) 68 456-41-00, faks (+48) 68 456-44-55,
www.zielona-gora.pl, e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl, kod NUTS: PL 432.

2.

Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej. Ogólne usługi publiczne.

3.

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień: nie.

4.

4.3.
−
−
4.4.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki
o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 221.000 euro pn. Obsługa systemu
wypożyczalni rowerów na terenie Miasta Zielona Góra.
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu Zielonogórskiego Roweru Miejskiego
o dodatkową 1 stację wraz z 10 szt. rowerów. Obsługa i zarządzanie w okresie od podpisania
umowy do 15 grudnia 2021r.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia.
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
50.11.10.00-.6 – zarządzanie flotą pojazdów: usługi konserwacyjne i naprawcze (główny kod);
42.96.11.00- 1- system kontroli dostępu (dodatkowy kod).
Rodzaj zamówienia: usługa.

5.

Informacje o częściach (zadaniach): zamówienie udzielone jest jako część zamówienia.

6.

Miejsce świadczenia usług: Zielona Góra, kod NUTS: PL 432.

7.

Informacje o opcjach: nie dotyczy.

8.

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie dotyczy.

9.

Całkowita wartość zamówienia bez VAT: 116.000,00 zł.

4.1.

4.2.

10. Procedura:
10.1 Rodzaj procedury:
Negocjacyjna bez uprzedniej publikacji.
10.2 Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji w Dz.U.U.E
zgodnie z art. 32 dyrektywy 2014/24/UE.
Zamawiający przewidział, w przypadku konieczności rozbudowy systemu Zielonogórskiego
Roweru Miejskiego udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług,
zwanych dalej usługami uzupełniającymi, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego,
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp. Maksymalny zakres usług uzupełniających
o wartości nieprzekraczającej 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego
dotyczących dodatkowych rowerów wraz ze stacjami i ich obsługą, przy zastosowaniu reguły
parytetu – 1 rower na 1,5 stanowiska dokującego, w cenach nie wyższych niż wskazana w
ofercie stawka za rowero-miesiąc, z uwzględnieniem postanowień § 11 umowy.
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11.

Kryteria udzielenia zamówienia: cena.

12.

Wykorzystanie aukcji elektronicznej: nie dotyczy.

13.

14.
1)
2)
3)
4)
a)
−
−
−
−
−
−
5)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania: nr ogłoszenia 2018/S
205-468741 opublikowane w dniu 24 października 2018r. w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 2018/S 205-468741.
Udzielenie zamówienia:
data zawarcia umowy: 13-12- 2018r.;
liczba otrzymanych ofert: 1;
zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie;
nazwa i adres Wykonawcy:
firma: NEXTBIKE Polska S.A.
kod, miejscowość: 01-756 Warszawa;
ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Przasnyska 6B;
cena oferty bez VAT: 116.000,00 zł;
kraj: Polska,
kod NUTS: PL91,
Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: tak;
w ramach zamówienia jest przewidywane zlecenie podwykonawstwa: nie dotyczy.

15.

Informacje o funduszach Unii Europejskiej: nie dotyczy.

16.
1)

Procedury odwoławcze:
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, PL- 02-676 Warszawa,
tel. +48 224587840, faks +48 224587800, E- mail: odwolania@uzp.gov.pl,
adres internetowy (URL) : www.uzp.gov.pl.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Krajowa Izba Odwoławcza , ul. Postępu 17a, PL- 02-676 Warszawa,
tel.+48 224587840, faks +48 224587800, E- mail: odwolania@uzp.gov.pl,
adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl.

2)

17.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Europejskiej w dniu 15 stycznia 2019r.

zostało

przekazane Urzędowi

Publikacji Unii

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta

…..................................
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