
Znak sprawy: ZTM.TD.3310.3.2021 

Poznań, dnia 6 maja 2021 r. 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie systemu rowerów miejskich od 2023 roku" 

I. Zamawiający: 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu 

ul. Matejki 59 

60-770 Poznań  

tel. 61 6270 595 

e-mail: ict@ztm.poznan.pl  

Podstawa prawna i zasady prowadzenia konsultacji rynkowych: 

ł. Podstawę  prawną  przeprowadzenia konsultacji rynkowych (zwanych dalej Konsultacjami) 

stanowi art. 84 - 85 ustawy Prawo zamówień  publicznych, zwanej dalej ustawą  Pzp. 

Informacja o zastosowaniu Konsultacji jest publikowana w każdym ogłoszeniu o zamówieniu, 

którego dotyczyła dana Konsultacja. 

Ogłoszenie i prowadzenie Konsultacji nie prowadzi do powstania obowiązku wszczęcia 

postępowania zamówieniowego ani też  udzielenia zamówienia publicznego jakiemukolwiek 

Uczestnikowi Konsultacji. 

Zainteresowane podmioty przed zgłoszeniem udziału w Konsultacjach są  zobowiązane 

do zapoznania się  z Regulaminem Konsultacji, dostępnym na stronie internetowej 

Zamawiającego, a zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją  regulaminu. 

Wszelkie pisma, dokumenty, opracowania, opinie itp. przekazane Zamawiającemu pozostaną  

w jego dyspozycji i nie podlegają  zwrotowi po zakończeniu Konsultacji. 

Wszelkie pisma, dokumenty, opracowania, opinie itp. przekazane Zamawiającemu w toku 

prowadzonych Konsultacji podlegają  ujawnieniu na wniosek zainteresowanego podmiotu w 

trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020r. 

poz. 2176 ze zm.) z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę  przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tj. z Dz. U. z 2020r. poz. 1913 ze zm.), co do których Uczestnik składając 

dokumenty zastrzegł  oraz wykazał, iż  informacje i dane objęte tym zastrzeżeniem stanowią  
tajemnicę  przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Uczestnik nie wykaże, że zastrzeżone 

informacje stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. z Dz. U. z 2020r. poz. 1913 ze 

zm.) Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne. Dokumenty stanowiące tajemnicę  
przedsiębiorstwa powinny być  w sposób widoczny, jednoznacznie zabezpieczone i opatrzone 

odpowiednim oznaczeniem: „Tajemnica przedsiębiorstwa". 



Konsultacje prowadzone będą  w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji 

i równego traktowania Uczestników Konsultacji oraz oferowanych przez nich rozwiązań. 

Konsultacje prowadzone będą  w języku polskim i mają  charakter jawny z zastrzeżeniem 

ust. 6. 

Zamawiający może w każdym czasie zakończyć  lub odwołać  Konsultacje bez podawania 

uzasadnienia. 

Koszty związane z uczestnictwem w Konsultacjach ponoszą  Uczestnicy. Koszty uczestnictwa 

w Konsultacjach nie podlegają  zwrotowi przez Zamawiającego, nawet wówczas, gdy pomimo 

przeprowadzonych Konsultacji nie zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie o udzielenie 

zamówienia. 

W toku Konsultacji Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu 

przedmiotu Konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to 

na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
Wszelka korespondencja, w tym przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail 

powinna być  oznaczona w tytule znakiem sprawy ZTM.TD.3310.3.2021. 
Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia Konsultacji w określonej formie 

z wszystkimi Uczestnikami oraz może decydować  o różnych formach Konsultacji z różnymi 

Uczestnikami, z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego 

traktowania Uczestników. 
Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować  z prowadzenia Konsultacji z wybranym 

Uczestnikiem, jeżeli uzna, że przekazywane przez niego informacje nie są  przydatne do 

osiągnięcia celu Konsultacji. 

III. Krótki opis przyszłego zamówienia, którego dotyczą  Konsultacje Rynkowe 

uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu 
w okresie od dnia uruchomienia — planowany termin uruchomienia 01.03.2023 r., w tym: 

uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu rowerów miejskich 4 generacji (system bez 

stacyjny) na terenie miasta Poznania oraz gmin ościennych, z którymi miasto nawiąże współprace 

w tym zakresie. 

IV. Cel i przedmiot Konsultacji rynkowych: 

ł. Celem Konsultacji jest uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do ewentualnego 

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

lub określenia warunków umowy oraz ewentualnie doradztwo w ww. zakresie. 

2. Przedmiotem Konsultacji mogą  być  w szczególności: 

ł) rozwiązania stosowane i rekomendowane przez Wykonawcę  oraz możliwe formy 

współpracy, np. koncesje, dzierżawa, PPP; 

zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, 

handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją  zamówienia zgodnie z 

potrzebami Zamawiającego; 

oszacowanie wartości planowanego zamówienia; 

rozpoznanie najnowszych, najkorzystniejszych, najtańszych oraz najlepszych 

rozwiązań  technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, 

organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych w dziedzinie 

będącej przedmiotem ewentualnego planowanego zamówienia, a w szczególności: 



- systemów zarządzania i serwisu systemów rowerów miejskich, 

- kosztów zarządzania i utrzymania, 

- zabezpieczeń, 
- czasu wdrożenia; 

zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego 

zamówienia; 

skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez 

przyszłych wykonawców; 

określenie warunków umowy. Opracowania jednoznacznego i wyczerpującego opisu 

przedmiotu zamówienia umożliwiającego udzielenie zamówienia publicznego. 

opracowanie warunków udziału w postępowaniu w myśl zasady zachowania uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

V. Uczestnicy konsultacji rynkowych: 

ł. Zamawiający dopuszcza udział  Uczestników Konsultacji w zakresie obejmującym wszystkie 

ww. zagadnienia. 

2. Zamawiający zaprosi do udziału w Konsultacjach tylko te podmioty, które łącznie spełniają  
poniżej określone wymagania minimalne: 

Podmiot wykaże, że w ciągu dwóch ostatnich lat, dostarczył  i zrealizował  co najmniej 

jedno kompleksowe rozwiązanie w zakresie zarządzania i utrzymania systemu 

rowerów miejskich w co najmniej dwóch miastach powyżej 50 tys. mieszkańców 

wraz z podaniem zakresu i wartości zamówienia. 

3. Podmioty zainteresowane udziałem w Konsultacjach składają  wniosek o dopuszczenie 

do Konsultacji wraz z załącznikami. Zamawiający zastrzega jednak, iż  do udziału 

w Konsultacjach zakwalifikuje podmioty, które spełniają  wymagania określone w Rozdziale V 

ust. 2 ogłoszenia o Konsultacjach, a jednocześnie ich udział  zagwarantuje pozyskanie 

reprezentatywnej dla rynku informacji zwrotnej o możliwości i sposobie realizacji 

planowanego przedsięwzięcia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia Konsultacji wyłącznie z wybranymi 

podmiotami. Zamawiający zakwalifikuje do udziału w Konsultacjach maksymalnie 7 

Uczestników, przy czym w przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w 

Konsultacjach przez więcej niż  7 Uczestników, o miejscu na liście rankingowej zdecyduje 

suma punktów uzyskanych łącznie w następujących kryteriach: 

- łączna liczba referencji — waga 60% 

- średnia wartość  brutto referencji — waga 40% 

a) Zasady oceny kryterium nr 1 toczna liczba referencji: 

Maksymalna liczba punktów jaką  można uzyskać  w tym kryterium to 60 pkt., 

Wnioski zostaną  ocenione wg poniższego wzoru: 



Rio 
R — 	x60 = ilość  punktów 

Rnlo 

gdzie: 
R - liczba punktów przyznanych za kryterium „łączna ilość  referencji" danego wniosku 

Rio — liczba referencji złożonych we wniosku 

Rnlo — najwyższa liczba referencji we wnioskach 

b) Zasady oceny kryterium nr 2 — „Średnia wartość  brutto załączonych do wniosku 

referencji": 

Maksymalna liczba punktów jaką  można uzyskać  w tym kryterium to 40 pkt., 

Wnioski zostaną  ocenione wg poniższego wzoru: 

Wio 
W — 	x40 — ilość  punktów 

Wnlo 

gdzie: 

W- liczba punktów przyznanych za kryterium „Średnia wartość  brutto załączonych do 

wniosku referencji" danego wniosku 

Wlo — średnia wartość  zrealizowanych zamówień  w kwocie brutto 

Wnlo — najwyższa wartość  zrealizowanych zamówień  

Zamawiający zakwalifikuje do Dialogu te Podmioty, których wnioski otrzymały najwyższą  

sumaryczną  ilość  punktów w ramach ustalonych kryteriów 

Sumaryczna liczba punktów (S) = R + W 

gdzie: 

R - liczba punktów przyznanych za kryterium „Łączna liczba referencji" danego wniosku 

W- liczba punktów przyznanych za kryterium „Średnia wartość  brutto załączonych do 

wniosku referencji" danego wniosku 

O miejscu na liście rankingowej Zamawiający zawiadamia za pośrednictwem poczty elektronicznej 

Uczestników Konsultacji. 

4. W rozumieniu art. 108 ust. ł  pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 

85 ust. ł, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania 

tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą  do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba 

że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być  wyeliminowane w inny sposób 

niż  przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 



VI. Warunki formalne udziału w konsultacjach rynkowych: 

ł. Podmioty zainteresowane udziałem w Konsultacjach składają  wniosek o dopuszczenie do 

Konsultacji wraz z załącznikami. 

2. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do ogłoszenia i został  opublikowany na stronie 

internetowej http://ztm.poznan.pl. 

3. 	Do wniosku należy załączyć: 
a. 	aktualny (wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed terminem składania wniosków o 

udział  w Konsultacjach) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 

działalności gospodarczej; 

w przypadku podmiotów zagranicznych, aktualny (wystawiony nie wcześniej niż  6 

miesięcy przed terminem składania wniosków o udział  w Konsultacjach) odpis z innego 

rejestru handlowego, przetłumaczony na język polski; 

w przypadku, jeżeli w imieniu podmiotu składającego wniosek działa osoba, której 

upoważnienie do reprezentowania nie wynika z dokumentu wymienionego w punkcie a) 

lub b), najpóźniej z chwilą  udziału w Konsultacjach należy złożyć  oryginał  stosownego 

pełnomocnictwa, upoważniającego do składania oświadczeń  woli w imieniu składającego 

wniosek. 

Referencje. 

Podmiot wykaże, że w ciągu dwóch ostatnich lat, dostarczył  i zrealizował  co najmniej 

jedno kompleksowe rozwiązanie w zakresie zarządzania i utrzymania systemu 

rowerów miejskich w co najmniej dwóch miastach powyżej 50 tys. mieszkańców wraz 

z podaniem zakresu i wartości zamówienia. 

4. Zapraszający zastrzega sobie możliwość  utrwalenia przebiegu spotkania za pomocą  notatek. 

VII. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach: 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach należy składać  za pomocą  poczty 

elektronicznej na adres e-mail: ict@ztm.poznan.pl  lub pisemnie na adres Zamawiającego 

podany na wstępie. Wniosek złożony w formie dokumentu elektronicznego należy podpisać  

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach wyznacza się  na 

dzień  14 maja 2021 r., przy czym o ważności wniosku decyduje data wpływu do 

Zamawiającego. 

Zamawiający nie będzie zobowiązany dopuścić  do Konsultacji podmiotu, który zgłosi wniosek 

dopuszczenie do udziału w Konsultacjach po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

Konsultacje będą  trwały do czasu, aż  Zamawiający uzna, że osiągnięty został  jego cel lub uzna, 

że dalsze prowadzenie Konsultacji jest niecelowe. Zamawiający nie jest zobowiązany do 

podawania i uzasadnienia swojej decyzji. 

Zamawiający niezwłocznie poinformuje o zakończeniu Konsultacji umieszczając informację  na 

swojej stronie internetowej http://ztm.poznan.p1/,  a w przypadku zakończenia Konsultacji 

po zaproszeniu wybranych Uczestników do udziału w Konsultacjach również  poprzez 

przekazanie informacji za pośrednictwem maila Uczestnikom. 

Kierownik 
Dziali] R( 	ponu 

ps/u 4016 



Załączniki: 

Regulamin Konsultacji rynkowych. 

Wzór wniosku o dopuszczenie do Konsultacji rynkowych. 

Informacja dla Kontrahentów ZTM. 
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