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D oty czy : p o stgpowan ia pr ow adzone go w tryb ie pr zetar gu ni e o graniczone go na :

Swiadczenie uslugi polegaj4cej na uruchomieniu oraiz zarz4dzaniu i kompleksowej
eksploatacji systemu Warszawski Rower Publiczny.
Nr postgpowania DPZI 44/PN 137 I | 6.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zaruqd Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. I pkt l)
ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieh publicznych (Dz. U.22015 t. poz.

2164) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawc6w oraz na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy Pzp zmienia treS6 specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

Zgodnie z dokumentem,,Specyfi kacj a Istotnych Warunk6w Zam6wrcnia"
Rozdzial. I Instrukcj a dla Wykonawc6w
7. Warunki udzialu w postEpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania

tych warunk6w
7.3. Opis sposobu dokonania oceny spelniania warunk6w, o kt6rych mowa powyzej:

7.3.1. W celu oceny spelniania warunku dotyczqcego posiadania wiedzy i do5wiadczenia,

Wykonawca musi v,rykaza6,2e w okresie ostatnich 3 Iat przed uplywem terminu skladania

ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy w tym okresie,

wykonal/wykonuje:
1) ustugi polegaj4ce na dostarczeniu i zarzqdzarrilprzez co najmniej dwa lata (dwa sezony)

co najmniej dwoma systemami roweru publicznego wielkoSci co najmniej 2000 rower6w
kazdy
lub
2) uslugi polegaj4ce na dostarczeniu i zarzqdzaniu przez co najmniej dwa lata (dwa sezony)

systemami roweru publicznego o sumarycznej wielkoSci 4000 rower6w, w tym co najmniej
jednym systemem roweru publicznego wielkoSci co najmniej 2000 rower6w.
W celu potwierdzenia wykonanych lub wykonywanych uslug Wykonawca musi zalqczy| do

oferty .vqrlkaz wykonanych, a w przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4glych r6wniez

wykonywanych gl6wnych uslug wraz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i
podmiot6w, na rzecz kt6rych uslugi zostaNy wykonane/ s4 wykonywane oraz zalqczeniem

dowod6w, czy zostaly wykonane lub s4wykonywane nale?ycie.

(Akapit I -przyp. Zamawiajqcego) Prosimy o potwierdzenie,2e zar6v,rno w ramach wariantu
pierwszego v,rykazania spelniania warunku, jak i wariantu drugiego ,kahdy z przedstawionych

w celu wykazania spelniania warunku system6w roweru publicznego powinien by6

dostarczony, uruchomiony izaruqdzany w ramach tej samej umowy'
Prosimy r6wnie2 o doprecyzowanie, 2e systemy przedstawione w ramach obu wariant6w

wykazania spelniania warunku udzialu w postgpowaniu byly samoobslugowe oraz, ze uslugi



wykonane przez WykonawcE obejmowaly l4cznie co najmniej: dostarczenie wraz z instalacj4
i uruchomieniem wszystkich element6w systemu (m.in. infrastruktura, oprogramowanie;,
zatzqdzanie i kompleksow4eksploatacjp systemu, obejmuj4ce co najmniej' r..*ir, relokacjg
rower6w, uruchomienie strony internetowej i aplikacji mobilnej, uruchomienie i prowadzenie
centrum kontaktu/biura obslugi klienta.
(Akapit 2 -prryp. Zamawiajqcego)Prosimy o potwierdzenie, Ze zar6wno w ramach wariantu
pierwszego wykazaria spelniania warunku, jak i wariantu drugiego, kaady zprzedstawionych
w celu wykazania spelniania warunku system6w roweru publicznego powinien by1
zarzqdzany ptzez co najmniej dwa lata (dwa sezony).
(Akapit 3 -prtyp. Zamawiajqcego)Prosimy o potwierdzenie, Ze zarbwno w ramach wariantu
pierwszego wykazania spelniania warunku, jak i wariantu drugiego sformulowanie ,,przez co
najmniej dwa lata (dwa sezony)" oznacza koniecznoSc zarzqdzama kaadym z
przedstawionych w celu vrykazania spelniania warunku system6w roweru publicznego
nieprzerwanie przez 24 miesi4ce, a w tych24 miesiqcach musz4 zawierac sig dwa sezony.
(Akapit 4 -przyp. Zamawiajqcego)Prosimy o potwierdzenie, 2e zar6v,rno w ramach wariantu
pierwszego wykazania spelniania warunku, jak i wariantu drugiego sformulowanie ,,dwa lata
(dwa sezony)" oznacza pelne sezony, czyli nie mohnav,rykaza(, sip np. I pelnym sezonem i
dwoma niepelnymi. Prosimy o potwierdzenie, 2e ustalenie, czy sezon byl pelny bpdzie
nastEpowa6 na podstawie dokumentacji dotycz4cej danego systemu i 2e za pelny nie bgdzie
lznany sezon kr6tszy od standardowej dlugoSci sezonu dla danego systemu.
(Akapit 5 -przyp. Zamawiajqcego)Prosimy o potwierdzenie, 2e zar6wno w ramach wariantu
pierwszego wykazania spelniania warunku, jak i wariantu drugiego liczba rower6w w ramach
system6w przedstawionych w celu v,ykazania spelniania warunku bpdzie przyjmowana na
podstawie najwiEkszej osi4gniEtej liczby, nawet jeZeli nie jest/byla ona stala.
(Akapit 6 -pr"yp. Zamawiajqcego)Prosimy r6wnie2 o modyfikacjg wariantu drugiego
vrrykazania spelniania warunku udzialu w postEpowaniu w taki spos6b, ze Wykonawca musi
wykaza6, ze w okresie ostatnich 3latprzed uplywem terminu skladania ofert, a jeZeli okres
prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonal/wykonuje: uslugi polegaj4ce
na dostarczeniu i zarzqdzaniu przez co najmniej dwa lata (dwa sezony) systemami roweru
publicznego o suma"rycznej wielkoSci 4000 rower6w, w tym co najmniej jednym systemem
roweru publicznego wielkoSci co najmniej 2000 rower6w przy czym ka2dy z
przedstawionych system6w nie moZe liczy(, mniej niz 500 rower6w.
OdpowiedZ:
Akapit 1:

Zamawiajqcy dokonuje zmiany treSci SIWZ w nastqpuj4cy spos6b:
pkt 7.3.1. w rozdziale I SIWZ otrzymuje nastqpujace brzmienie:
,,W celu oceny spelniania warunku dotycz4cego posiadania wiedzy i do3wiadczenia,
Wykonawca musi wykaza6, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy w tym okresie,
wykonal/wykonuje:
1) uslugi polegaj4ce na dostarczeniu i zarzqdzaniuprzez co najmniej dwa lata (dwa sezony)
co najmniej dwoma samoobslugowymi systemami roweru publicznego, obejmuj4ce co
najmniej: instalacjE, uruchomienie r zarzqdzarie systemem (serwis, relokacja rower6w,
uruchomienie i prowadzenie centrum kontaktu lbiura obslugi klienta), wielkoSci co najmniej
2000 rower6w kazdy
lub
2) uslugi polegaj4ce na dostarczeniu i zarzqdzaniu przez co najmniej dwa lata (dwa sezony)
samoobslugowymi systemami roweru publicznego, obejmuj4ce co najmniej: instalacjE,
uruchomienie i zaruqdzanre systemem (serwis, relokacja rower6w, uruchomienie i
prowadzenie centrum kontaktu I biwa obslugi klienta), o sumarycznej wielkoSci 4000



rower6w, w tym co najmniej jednym systemem roweru publicznego wielkoSci co najmniej
2000 rower6w.

W celu potwierdzenia wykonanych lub wykonywanych uslug Wykonawca musi zalqczy(, do
oferty wykaz wykonanych, a w przypadku Swiadczeri okrisowych lub ci4glych i6*rri"z
wykonywanych gl6wnych uslug wraz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i
podmiot6w, na rzecz kt6rych uslugi zostaly wykonane/ rq *ylotry*ane oraz zalqczeniem
dowod6w, czy zostaly wykonane lub s4wykonywane nale2ycie.,,.

pKr d. r.z. w
,,Wykaz wwykonanych, a w przypadku swiadczeri okresowych lub ci4gtych r6wniez
wykonywanych, gl6wnych uslug w zakresie niezbgdnym do wykazania spelniania warunku
wiedzy i doSwiadczenia, o kt6rym mowa w pkt 7.3.1. SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat
przed uplywem terminu skladania ofert, a jeleli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotOw, na
rzecz kt6rych uslugi zostaly wykonane - zalqcznik nr 2 do Oferty (,,DoSwiad czenie
Wykonawcy").
W wykazie winno by6 wskazane, Le Wykonawca wykonal/wykonuje:
1) uslugi polegaj4ce na dostarczeniu i zarzqdzaniuprzez co najmniej dwa lata (dwa sezony)
co najmniej dwoma samoobslugowymi systemami roweru publicznego, obejmujece co
najmniej: instalacjq, uruchomienie i zarzqdzanie systemem (serwis, relokacja rower6w,
uruchomienie i prowadzenie centrum kontaktu / biura obslugi klienta), wielkoSci co najmniej
2000 rower6w kazdy
lub
2) uslugi polegaj4ce na dostarczeniu i zarzqdzaniu przez co najmniej dwa lata (dwa sezony)
samoobslugowymi systemami roweru publicznego, obejmuj4ce co najmniej: instalacjg,
uruchomienie i zarzqdzanie systemem (serwis, relokacja rower6w, uruchomienie i
prowadzenie centrum kontaktu I biura obslugi klienta), o sumarycznej wielkoSci 4000
rower6w, w tym co najmniej jednym systemem roweru publicznego wielkoSci co najmniej
2000 rower6w.
Do powyZszego wykazu winny by(, dolqczone dowody, Ze wymienione w wykazie uslugi
zostaly wykonane/ s4 wykonywane naleZycie.
Zarnawiajqcy nie bgdzie zqdal informacji o pracach niewykonanych lub wykonanych
nienalezycie.".
W zal. poprawiony zal.qcznikm 2 do oferty ,,DoSwiadczenie Wykonawcy,,.

JednoczeSnie informuj emy, 2e usluga w danym systemie nie musi by(, realizowana w ramach
tej samej umowy.

Akapit 2 i 3:
Zarnawiaiqcv potwierdza .vqimagane warunki, przy czym sformulowanie 2 lata nalely
rozumied jako 2 sezony, a nie 24 miesi4ce. Sezon nie musi trwa6 12 miesigcy.

Akapit 4:
Wymagane s4 dwa pelne sezony dla danego systemu (zgodnie z .vqrmaganiami podmiotu
zlecajqcego wykonanie danego systemu), jednak zaokrrylane bgd4 do pelnych miesiqcy.

Akapit 5:

Zamawiajqcy informuje, 2e zgodnie z pkt 7.3.I. SIWZ ppkt 1) i 2) wskazanaliczbarower6w
dotyczy kazdego z 2 sezon6w i nie mohe byi mniejsza przez caly okres trwania kazdego z
sezon6w.



Akapit 6:
Zamawiaj qcv nie wpro w adza zmian.

zgodnie z dokumentem,,Specyfi kacj a Istotnych warunk6w zambwienia,,
Rozdzial,I InstrukcjadlaWykonawc6w
7. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunk6w
7.3. Opis sposobu dokonania oceny spelniania warunk6w, o kt6rych mowa powyzej:
W zwi4zku z wymogiem posiadania funkcjonalnoSci zwiqzanej z moaliwoSii4 ,,stosowania
zr6lnicowanej taryfy w zale2noSci od tego, czy uzytkownik ma przypisan4 do konta
informacjg o aktywnym e-hologramie Karty Warszawiaka. System powinien umozliwia6
sprawdzenie przez uZytkownika na Koncie uZytkownika, czy konto posiada przypisan4
aktywn4 Karte Watszawiaka", a w zwiqzku z tym z posiadaniem doSwiadczenia we
wdraZaniu tego typu system6w, kt6re potrafiq zidentyfikowad wa2nq kartE bezstykowq z
zakodowanym wahnym np. uprawnieniem do znizki i w razie pozytywnej weryfikacji
zaofetowac preferencyjne koszty wypo2yczenia rower6w. Jest to rozwiryanie tecirniczne
stosowane w systemach rower6w publicznych w Polsce i w Europi e oraz na Swiecie , ptzez
ro2nych dostawc6w i operator6w, jednak wdrozenie go, wymaga dodatkowych naklad6w
finansowych i odpowiedniej wiedzy technicznej. Zdarzaly siq tez przyklady system6w
rower6w publicznych, w kt6rych usluga taka ostatecznie nie zostala z powodzeniem
wdrozona.

W zwiqTku z powy2szvm wnosimy o modyfikacj e przez Zatnawiajqcego treSci SIWZ
poprzez wprowadzenie zapisu w dokumencie:
7.3. Opis sposobu dokonania oceny spelniania warunk6w, o kt6rych mowa powyzej:
,,zamawiajqcy vzna warunek za spetniony w przypadku, gdy Wykonawca vrrykuze, ze w
okresie ostatnich trzechlatprzed uplywem terminu skladania ofert, a jeaeli okres prowadzenia
dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonal lub wykonuje co najmniej 1 uslugg
polegajEc4 na dostarczeniu oraz pelnieniu funkcji operatora bezobslugowego I
samoobslugowego systemu roweru publicznego w kt6rym wdrozono uslugg integracji
systemu roweru publicznego z taryfqbiletow4 komunikacji publicznej , poprzez identyfikacjg
karty bezstykowej z zakodowanym walnym biletem okresowym i przyznaniem
uzytkownikowi posluguj4cemu sig tak4 kart4 preferencyjnych koszt6w wypo2yczenia
rower6w. Usluga taka dzialalalub dziala nie mniej ni? 12 miesiqcy."
OdpowiedZ:
Zamawiaj qcy nie wpro w adza zmian.

Zgodnie z dokumentem,,Specyfi kacj a Istotnych Warunk6w Zamowienia"
Rozdzial I Instrukcja dla Wykonawc6w
7. Warunki udzialu w postEpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunk6w
7.3. opis sposobu dokonania oceny spelniania warunk6w, o kt6rych mowa powyzej:
7.3.2.1. uzyskal Sredni przych6d za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie ,,rachunk6w zysku
i strat" pozycja ,,przychod neffo ze sprzeduly produkt6w, towar6w i material6w" lub
,,przych6d netto ze sprzeda?y i zrownane z nimr") w wysokoSci nie mniejszej niZ
3.000.000,00 zl (slownie: trzy miliony zlotych),
Prosimy o modyfikacjg przez Zarnawiajqcego treSci SIWZ w taki spos6b, aby Sredni
przychod odnosil sig do dzialalnoSci objgtej przedmiotowym zam6wieniem, tj. dzialalnoSci
polegaj4cej na dostarczaniu i zarzqdzaniu wypoZyczalni rower6w.



OdpowiedZ:
Zamawiajqcy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

zgodnie z dokumentem,, Specyfi kacj a Istotnych warunk6w zam6wienia',
Rozdzial. I Instrukcj a dla Wykonawc6w
8. Wykaz oSwiadczeri i dokument6w wymaganych od Wykonawcy w celu wykazania
spelniania warunk6w udzialu w postEpowaniu oruz braku podstaw do wykluczenia z
postEpowania
8'11. W nawiqzaniu do postanowieri dyrektywy 2014124N8, kt6rej termin wdrozenia do
polskiego prawa uplyn4l w dniu 18 kwietnia20L6 r. oraz komunikatu Urzpdu Zam6wien
Publicznych: ,,Komunikat dotycz4cy obowi4zywania dyrektywy 2014/24lUE onz dyrektywy
2014/25N8 z dnia 26 lutego 2014 roku", zamieszczonego na stronie internetow.j Uriga"
Zam6wien Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl / Zamawiajqcy pizewiduje
nastppuj4ce tozwiqzaria wynikaj4ce zbezpoSredniego stosowania ww. dyrektywy dotycz4ce:
8.1 1.9. Wykonawca sklada jednolity europejski dokument zam6wienia podmiotu tizeciigo,
jeheli powoluje sig na zasoby podmiotu trzeciego, w celu v,rykazania spelniania warunk6w
udzialu w postgpowaniu. Jednolity europejski dokument zam6wienia powinien: (1) by6
wypelniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobSw podmiotu trzeciego, Q)
dotyczy1 weryfikacji braku podstaw do wykluczenia podmiotu trzeiie go oraz (3) dityczrye
zar6wno sytuacji, gdy podmi ot trzeci bEdzie podwykonawc4 w trakci e realizacji z.an6wienia
publicznego, jak i sytuacji gdy takim podwykonawc4nie bgdzie.
Prosimy o potwierdzenie, 2e zlolenie JEDZ dla podmiotu trzeciego na kt6rego zasoby
powoluje siE wykonawca jest obligatoryjne.
Prosimy o potwierdzenie,2e analogicznie jak w przypadku wykonawcy (pkt 8.11.3 SIWZ)
konieczne jest zlohenie wraz z JEDZ podmiotu trzeciego na kt6rego zasoby powoluje sig
wykonawca rbwniez dokument6w dla tego podmiotu, o kt6rych mowa w pkt g.2 na
okolicznoSc wykazania, 2e podmiot ten nie podlega wykluczeniu.

a) Zasadniczo zlohenie JEDZ jest fakultatywne, a wiqc uzaleznione v,rylqcznie od woli
wykonawcy, kt6ry przy pomocy JEDZ zamiast o5wiadczeri przewidzianych w obecnie jeszcze
obowi4Tuj 4cych przepis ach o zam6wieniach publicznych (oSwiadc zenie z art. 44 ustawy Pzp i
oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczania z Rozporz4dzeniaPrezesa Rady Ministr6w z
dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moae Zqdaf zamawiaj4cy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog4 byd skladane) chciatby vtykaza(,
spelnianie warunk6w udzialu w postppowaniu oraz brak podstaw do vtykluczenia z
postgpowania o udzielenie zam6wienia.

W przypadku zlohenia JEDZ przez wykonawcE, kt6ry powoluje sig na zasoby podmiot6w
trzecich, w celu -vqYkazania spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, wykonawca
ten jest jednoczeSnie zobowiry,any do obligatoryjnego przedloZenia JEDZ dla tych
podmiot6w trzecich.

W takich bowiem okolicznoSciach, tj. przedloaeniaJEDZ przez wykonawcg, kt6ry powoluje
siE na zasoby podmiotu trzeciego, obowi4Tek przedlo2enia JEDZ dla podmiotu trzeciego
wynika wprost z postanowien rczporzqdzenia wykonawczego Komisji (UE) 201617 z dnia 5
stycznia 2016 r. ustanawiaj4cego standardowy formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zam6wienia (Zalqcznrk Nr I s. 20), gdyz cytuj4c postanowienie ww.
rozporzqdzenia: "Wykonawca, kt6ry bierze udzial samodzielnie, lecz polega na zdolnoSci co
najmniej jednego innego podmiotu, musi dopilnowad, by instytucja zamawiajqca ( )



otrzymala jego wlasny jednolity europejski dokument zam6wienia wraz z odrgbnym
jednolitym europejskim dokumentem zamowienia zawierajqcym stosowne informacje
(zobacz czgflc lI, sekcja C) odnosz4ce sig do ka2dego z podmiot6w, na kt6rych wykonawca
polega.".

Natomiast w czpSi II, sekcji C formularza JEDZ wyrahnie zostalo wskazane, Ze: ,,proszE
przedstawid - dla kazdego z podmiot6w, kt6rych to dotyczy - odrgbny formularz lednotitego
europejskiego dokumentu zam6wienia zawieraj4cy informacje wymagane w niniejszej setc;i
A i B oraz w czgsci III (tj. odpowiednio informacje na temat podmioiu trzeciego, informacje
na temat przedstawicieli podmiotu trzeciego oraz informacje dot. podstaw wykluczenia;.
Ponadto, w formularzu JEDZ zostalo r6wniez podniesione, iz "o ile ma to znaczenie dla
okreSlonych zdolnoSci, na kt6rych polega wykonawca, proszg dolqczyt, - dla kazd ego z
podmiot6w, kt6rych to dotyczy - informacje wymagane w czgsciach IV i V Cj. Kryteria
kwalifikacji i O$aniczenie liczby kwalifikuj4cych siE kandydat6w (to ostatnie nie ma
zastosowania w niniejszym postqpowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, w kt6rym nie
przeprowadza sig kwalifikacj i I ograniczenia liczby kandydat6w).

Tym samym, wykonawca, kt6ry powoluje siE na podstawie afi. 26 ust. 2b ustawy pzp na
zasoby podmiot6w trzecich, w celu wykazania spelniania warunk6w, o kt6rych jest mowa w
art.22 ust. I ustawy Pzp ma dwie mozliwoSci do wyboru:
(l) zlozy(', wedlug przygotowanych przez Zarnawiajqcego wzor6w zalqczonych do SIWZ,
oSwiadczenie z art. 44 ustawy Pzp oraz oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postgpowania, zgodnie z rozporzqdzeniem o dokumentach
albo
(2) zlozy| IEDZ dla wykonawcy oraz JEDZ dla podmiotu trzeciego (podmiot6w trzecich),
stosownie do wyzej opisanych postanowiefi rozporzqdzenia, instrukcji oraz
formularza doty czqce go JEDZ.

NaleZy r6wnieZ zauwaLy|,2e zacytowany w pytaniu Wykonawcy pkt 8.11.9 SIWZ naleZy
interpretowad w kontekScie innych zapis6w SIWZ dot. JEDZ. a wigc ma on zastosowanie
tylko, gdy wykonawca wyraZa wolq posluZenia sig JEDZ w celu wykazania warunk6w i
braku podstaw do wykluczenia, a nie stanowi on samodzielnej podstawy 2qdania JEDZ tylko
z powodu powolania siEprzez wykonawcq na zasoby podmiot6w trzecich.

b) Zakres dokument6w, jakich Zamawiajqcy Zqda od wykonawcy w odniesieniu do
podmiot6w trzecich, na kt6rych zasoby powoluje siE ten wykonawca, jest okreSlony w pkt 8.9
SIWZ (tj. pisemne zobowiryanie podmiotu trzeciego lub inne dokumenty, na podstawie
kt6rych wykonawca udowodni, ze bpdzie dysponowal zasobami niezbEdnymi do realizacji
zam6wienia, kt6re powinny zawieral (8.9.1. zakres (opis) dostEpnych Wykonawcy zasob6w
innego podmiotu, (8.9.2) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, (S.9.3) okreslenie
charakteru stosunku, jaki bgdzie lqczyt WykonawcE z innym podmiotem, (8.9.4) okreSlenie
zakresu i okresu tdzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia.

Povty?szy zakres jest taki sam (zgodnie z zasad4 r6wnego traktowania
wykonawc6w) niezaleZnie od tego, czy wykonawca zloty:
(1) oSwiadczenia na podstawie obecnych przepis6w o zam6wieniach publicznych,
czy teZ, zgodnie z wyjaSnieniami zaprezentowanymi powy2ej (ppkt a)),
(2) JEDZ wykonawcy i JEDZ podmiotu trzeciego (podmiot6w trzecich).

NaleZy r6wnie2 zauwa2yc,2e Zarnawiaj4cy nie przewrdzial w SIWZ mo2liwoSci, o kt6rej jest
mowa w par. 3 ust. 4 rozporzqdzeniaw sprawie rodzaj6w dokument6w..., zgodnie zkt6r4



je2eli wykonawca, wykazuj4c spelnianie warunk6w, o kt6rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiot6w na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te bEd4 braly udzial w realizacji zan6wienia, zamawiajqcy mo2e nie Z4da6 od
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w dokument6w wymienionych w
par. 3 ust. 1 - 3, ti.dokument6w sluZ4cych do wykazaniabraku podstaw do wykluczenia z
postppowania o udzielenie zam6wienia.

Tym samym r6wnie2, Zamawiaj4cy nie 2qda tych dokument6w, zar6wno od wykonawcy,
kt6ry zNoLyN oSwiadczenia, jak r6wnie2 JEDZ (w zakresach powyzej wymienionych).

Nalezy jednocze5nie zauwaLy(,,2e JEDZ zastgpuje obydwa ww. oSwiadczenia dot. spelniania
warunk6w udzialu w postEpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postgpowania,
zgodnie z obecnymi przepisami o zam6wieniach publicznych (oSwiadczenie z art. 44 ustawy
Pzp i oSwiadczenie z rozporzqdzenia w sprawie rodzaj6w dokument6w...), co wynika z
definicji JEDZ, jako wstppnego dowodu spelniania warunk6w oraz braku podstaw do
wykluczenia, jak r6wniez przywolanego powyZej rozporzqdzenia, instrukcji i formularza dot.
JEDZ.
PowyZsze zostalo r6wniez wyjaSnione w pkt 8.1 1.1 informacji zamieszczonej w tresci SIWZ
odnoSnie JEDZ.

Zgodnie z dokumentem,,Specyfikacj a Istotnych Warunk6w Zamowienia"
Rozdzial I Instrukcja dla Wykonawc6w
16 Opis kryteri6w oceny ofert oraz aukcja elektroniczna
16.1. Przy wyborze oferty Zamawiajqcy bEdzie siE kierowal nastppuj4cymi kryteriami i ich
znaczeniem:
- cena ofertowa brutto: 90o%,

- skr6cenie czasu reakcji nauszkodzony rower 4Yo,

- udostEpniona powierzchnia reklamowa: 3%o,

- wyposaZenie 50 rower6w w wal Kardana:3o/o.
Prosimy o modyfikacjE przez Zamawiajqcego treSci SIWZ poprzez zmiang kryterium
,,wyposazenie 50 rower6w w wal Kardana: 3Yo" na kryterium ,,Wyposazenie 50 rower6w w
foteliki dla dzieci: 3o/o" lub o umozliwienie zastosowania altematyumie kt6regoS z dw6ch
rozwiqzah. MozliwoSd przewolenta dzieci na rowerach z sieci rower6w publicznych bylo na
przestrzeni ostatnich lat jednym z czqficiej zgl.aszanych postulatow przez u21'tkownik6w.
WczeSniej rozwiqzarna zwiqzane z wl4czaniem do system6w samoobslugowych
vtypo?yczalni rower6w publicznych oddzielnych staqi z malymi rowerkami dla dzieci,
rower6w tandemowych, rower6w cargo do przewozu dzieci, czy teZ wlaSnie rower6w z
fotelikami dla dzieci nie bylo praktykowane ani w Polsce ani na Swiecie. Obecnie pojawiaj4
sig sukcesywnie wdroZenia tego typu rozwiqzah. Przetestowanie jednego z najczgSciej
zglaszanych przez uzytkownik6w rozwiqzania, zdaje sig zdecydowanre najbardziej poZqdane

ze spolecznego punktu widzenia i pozwoli sprawdzi6 funkcjonalnoSi tego typu uslugi.
Odpowiedf:
Zanawiajqcv nie wpro w adza zmian.

Z go dnie z do kumentem,, Sp ecyfikacj a I stotnych Warunk6w Z am6wienia"
Rozdzial I Instrukcja dla Wykonawc6w
16 Opis kryteri6w oceny ofert oraz aukcja elektroniczna
16.2.3. W zakresie kryterium ,,udostEpniona powierzchnia reklamowa" oferta mole uzyska6
max 3 punkty.



Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formul4ponizej (odpowiednialiczbapunkt6w
zostanie przyznana za udostgpnienie na rzecz Zamawiajqcego powierzchni reklamowej na
rowerach, w zaleZnoSci od liczby rower6w wskazanej w Formularzu oferty):
Zwracamy siE z uprzejm4 proSbq o doprecyzowanie procesu zwiqzanego z ewentualnym
udostgpnieniem powierzchni reklamowej przez Wykonawc e na rzecz Zamawiajqce go, w tym
m.in. o informacje i szczeg6ly zwiqzane ztym kto odpowiadaza przygotowanie grafiki na
powierzchnie reklamowe, za wydruk, za umieszczenie kampanii na rowerach, za ieJ
ewentualne uzupelnianie itp. Kto ponosi koszty wyzej wymienionych dziatafr? Z jakim
vtyprzedzeniem Zamawiajqcy przeka2e Wykonawcy niezbgdne materialy i z jakq
czgstotliwo Sci4 bgdzie dokony.wal zmiarry kampanii ?

OdpowiedZ:
Za przy gotowanie proj ektu grafiki na powierzchnie reklamowe odpowiada Zatnawiaj4cy .

Wydruk, umieszczenie kampanii na rowerach i ewentualne jej uzupelnianie bEdzie po stronie
Wykonawcy w ramach koszt6w eksploatacji systemu.
Zamawiajqcy bpdzie przekazywal Wykonawcy niezbgdne zalohenia do projektu na 3 tygodnie
przed planowanym umieszczeniem kampanii.
Przewiduje siE 3 kampanie w roku.

ffim
Zgodnie z dokumentem,,Specyfi kacj a Istotnych Warunk6w Zam6wienia"
Rozdzial I Instrukcja dla Wykonawc6w
16.2.4. W zakresie kryerium,,wyposazenie 50 rower6w w wal Kardana" oferta mo2e uzyska6
max 3 punkty.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formul4ponizej (odpowiednialiczba punkt6w
zostanie przyznana za deklaracjp bqd? jej brak, zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w
Formularzu oferty):
o zd wyposaZenie 50 rower6w w wal Kardana, w celach przetestowania rozwiqzania, z
moZliwoSciqrezygnacji przezZamawrajqcego i bezkosztowej zmiany tych rower6w na napgd
laricuchem - 3 punkty,
. zabrak powy2szej deklaracji - 0 punkt6w.
Zwracarry siQ z proSb4 o doprecyzowanie w jakim czasie Zamawiajqcy przewiduje
przetestowanie rozwiqzania (rowery z walem kardana lub rowery z fotelikami dzieciEcymi) i
ewentualne podjgcie decyzji o rezygnacji i bezkosztowej zmianie rower6w na standardowe?
Prosimy o potwierdzenie,2e rozwiqzanie to mo2e zostac wdrozone w II etapie rozwoju WRP.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy przewiduje wdrozenie rczwiqzania w pierwszym etapie WRP, a podjgcie
decyzji o rezygnacji i bezkosztowej zmianie napEdu rower6w na standardowy nastqpi w
wybranym przezZamawiajqcego momencie w trakcie trwania umowy.

Z go dnie z do kumentem,, Sp e cyfi kacj a I stotnych Warunk6w Zam6w ienia"
Rozdzial I Instrukcja dla Wykonawc6w
17. Zabezpieczenienalezytegowykonaniaumowy
17.1. Wykonawca zobowiqzany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania
umowy na kwotE stanowiqc4 5%o zaoferowanej ceny brutto w nastqpuj4cych formie/formach,
w zaleLnoSci od wyboru Wykonawcy
Prosimy o modyfikacjg przez Zamawiqqcego treSci SIWZ poprzez zmianE zabezpreczenia
nale2ytego wykonania umowy z 5o/o na3Yo.Wtafinie taki, tj.3% pr6g zapisywany byl m.in. w
poprzednim postgpowaniu na uruchomienie i zarzqdzanie WRP.
ImWLsze procentowo wymaganre zabezpreczetia,tymbardziej rosn4koszty obslugi takiego
zabezpieczenia dla Wykonawcy, co z kolei przenosi sig bezpoSrednio na podniesienie kwoty



calkowitej oferty. ZamraZa to wykonawcy znaczne Srodki finansowe na dlugi okres. Wysokie
s4 r6wnieZ koszty gwarancji.
Odpowiedf:
Zamaw iajqcy pozo stawia zapisy S IWZ b ez zmian.

Zgodnie z dokumentem,,Specyfi kacj a Istotnych Warunk6w Zam6wienia"
Rozdzial II Formularze zalqcznlk6w do Oferty
zalqcznlknr 2 Wykaz dotyczqcy doSwiadczenia Wykonawcy
Prosimy o dostosowanie zalqcznika nr 2 do SIWZ do treSci warunku udzialu w postqpowaniu.
Prosimy o usunigcie tabeli ,,wartoS6 zam6wienia" i dodanie tabeli ,,Iiczba miesigcy
funkcjonowania systemu" oraz,,liczba pelnych sezon6w".
OdpowiedZ:
Wymagane podanie w zal.qczniku nr 2 do SIWZ ,,wartoSci zam6wienia" jest zgodne zpar. I
ust. 1 pkt 3) Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich mohe Zqda(, zamawiqqcy od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mog4byi skladane.
W zal. poprawiony zalqczniknr 2 do oferty,,DoSwiadczenie Wykonawcy".

Z go dnie z dokumentem,, Opi s przedmi otu zam6w renia"
1 . O g6lne warunki r ealizacji Przedmiotu zam6wienia
Przedmiotem Zarn6wienia jest usluga polegajqca na uruchomieniu oraz zarzqdzaniu i
kompleksowej eksploatacji systemu Warszawski Rower Publiczny (WRP) w taki spos6b, aby

kuzdy uprawniony klient m6gl vrypoZyczyf rower wedlug taryfy ustalonej przez

Zanawiajqcego.
W ramach Przedmiotu Zamowienia Wykonawca:
a)wykona i uzgodni z Zamawiaj4cym projekty rower6w, stacji rowerowych, strony

intemetowej oraz aplikacji mobilnej; wszystkie elementy systemu powinny byi oznakowane

znakiem grafrcznym systemu WRP i m. st. Warszawy i powinny by6 wykonane z wysokiej
j akoSci, trwalych material6w.
Zwracamy sig z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacj g, i2 "Przekazanie kompletnego

systemu identyfikacji wizualnej oraz plik6w logotyp6w nastqpi w dniu podpisania umowy".
OdpowiedZ:
Zanawiajqcy doprecyzowuje, iZ przekazanie kompletnego systemu identyfikacji wizualnej
oraz plik6w logotyp6w nastqpi w dniu podpisania umowy.

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
2. Wymagania techniczne wykonan ia p o szczeg6lnych element6w WRP
2. 1 Wymag ania doty cz4ce rower6w
2.1.1 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce rower6w standardowych
Rower ma by6 przystosowany do komfortowego korzystaniaprzez osoby o wzroScie od 150

do 195 cm w pozycji wyprostowanej. Rower ma by6 przeznaczony dla os6b o masie do 120

kg orazprzewoznbagedu o masie do 15 kg na bagazniku przednim. Szczeg6lowe wymagania

doty czqc e p o szcze g6lnych e I ement6w sy stemu zami e s zczorro p oniZej :

Prosimy o modyfikacjg przez Zamawiajqcego treSci SIWZ poprzez zmiang parametr6w

dotyczqcych koszyka na baga2niku przednim o pojemnoSci co najmniej 5 kg". Wiqksze

obci4Zenie kosza mole powodowat zmiarry parametr6w jezdnych i sterownoSci roweru,

zmiangjego Srodka cigZkoSci i stanowi6 utrudnienie na uZytkownika. Podczas zjazdu na

rowerze obci4Tenie 15 kg mohe stanowi6 zagrohenie dla bezpieczet'rstwa uZytkownika.



OdpowiedZ:
Zamawiaj qcy nie wpro w adza zmran.

Zgo dnie z dokumentem,, Opi s przedmiotu zarn6w ienia"
2. Wymaganiatechnicznewykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.1 Wymagania dotyczqce rower6w
2.1.1 Szczeg6lowe wymagania dotycz4cerower6w standardowych
Szczeg6lowe wymagania dotyczqce poszczeg6lnych element6w systemu zamreszczono

ponizej:
a) rama - o duZej wytrzymaloSci, jednobelkowa z niskim przekrokiem,
Zvtracamy siE z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacj g, i2 rama ma by6 ,,o duzej

wytrzymaloSci, aluminiowa, j ednobelkowa z ni skim przekrokiem"
Zwracamy uwagg, ze projekt zal<lada uruchomienie i zarzqdzanie systemem calodobowej

v,rypolyczalni rower6w, a w zwiryku z tym calodobowym dostEpem uZytkownik6w do

rower6w, kt6re bgd4intensywnie wykorzystywane przez wiele os6b, muszq"by( to rowery o

zwiEkszonych parametrach wytzymaloSciowych pogrubione widelce i wsporniki,

wykonane jednoczeSnie z lekkich komponent6w, a takhe odporne na zmienne warunki

atmosferyczne i przebywanie non stop przez 9 miesiqcy w roku w pruestrzeniach otwartych,

na ulicach, nie w magurynach. Rower musi by6 oparty o materialy niekoroduj4ce, lekkie,

trwale - w tym m.in. aluminiowq ramq. Np. stalowe ramy, stosowane w tradycyjnych

vtypolyczalniach rower6w, w kt6rych rowery na noc zamykane s4 w budynkach, w Zadnym

wypadku nie powinny by6 stosowane przy v,rypo|yczalniach samoobslugowych,

calorocznych.
W trosce o jak najwiqkszy komfort uzytkownik6w i
calego systemu wnioskujemy o uzupelnienie
zaproponowanych rozwiqzan spowoduje, 2e caly

dopasowany do wymagafi roweru wykorzystywanego
miejskich.
OdpowiedZ:
Zarnawiaj qcy nie wpro w adza zmian.

Z go dnie z dokumentem,, Opi s prze dmi otu zatn6w tenia"

2.Wymagania techniczne wykonan ia poszczeg6lnych element6w WRP

2. 1 Wymag ania doty cz4ce rower6w
2.1.1 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce rower6w standardowych

Szczeg6lowe wymagania dotyczqce poszczeg6lnych element6w systemu zamieszczono

ponizej:
c)hamulec tylny - rolkowy lub bqbnowy obstrugiwany przy pomocy dZwigni tqcznej onz
torpedo,
Zwracatny sig z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacj g, iz ,,c) hamulec tylny -
rolkowy lub bEbnowy obslugiwany przy pomocy dZwigni tgcznej lub torpedo"

Niepraktykowane w wypozyczalniach rower6w publicznych jest stosowanie rower6w z 3

rodzajami hamulca - jednym przednim i 2 tylnymi.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy wprowadza zmianq w zakresie wymagari technicznych dla rower6w ti. w OPZ

pkt.2.1.1. ppkt b) i c) otrzymuj4brzmienie:

,,U) tramutec przedni - rolkowy lub bEbnowy obslugiwany WZy pomocy dLwigni tqcznej,

zlokalizowanej po prawej stronie kierownicy,
c) hamulec tylny - torpedo,"

wiqksz4 trwaloS6 sprzgtu oraz estetykq
powyzszych zapis6w. Zastosowanie

rower bgdzie zdecydowanie lePiej

do publicznych wypozy czalm rower6w

l0



Z go dnie z dokumentem,,Opi s przedmiotu zam6wienia"
2. Wymaganiatechnicznewykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.I Wymagania dotyczqce rower6w
2.1 .I Szczeg6lowe wymagania doty czqce rower6w standardowych
Szczeg6lowe wymagania dotyczqce poszczeg6lnych element6w systemu zarnieszczono
ponizej:
e)dzwonek - obrotowy, wsuwany na kierownicg
Zwracamy siE z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacj E, i2 mozliwe jest u?ycie
zar6wno dzwonka standardowego, montowanego na kierownicy jak i nowego typu,
wsunigtego na kierownica. Obydwarodzaje dzwonk6w daj4uzytkownikowi podobny komfort
uZytkowania i funkcj onalnoSi.
OdpowiedZ:
Zamawiaj qcy nie wpro w adza zmian.

ffiNil
Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
2. Wymaganiatechniczne wykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.I Wymagania dotyczqce rower6w
2.I.I Szczeg6lowe wymagania dotyczqce rower6w standardowych
Szczeg6lowe wymagania dotyczqce poszczeg6lnych element6w systemu zamieszczono
ponizej:

0 bagahnik na kierownicE - stalowy, pojemnoS6 ok. 151, noSnoSi faktyczna min. 15 kg,
przymocowany na stale do konstrukcji kierownicy,
Prosimy o modyfikacjp przez Zamawiajqcego treSci SIWZ poprzez zmiang zapisu rI& ,,0
baguanik na kierownicp - stalowy, pojemnoS6 ok. 151, noSnol(, fakJyczna min. 5 kg,
przymocowany na stale do konstrukcji kierownicy". Wigksze obci4zenie kosza mohe

powodowad zmiangparametr6w jezdnych i sterownoSci roweru, zmianqjego Srodka ciEZkoSci

i stanowi6 utrudnienie na uZytkownika. Podczas lazdu na rowerze obciq2enie 15 kg moze

stanowid zagrohenie dla bezpieczeristwa uzltkownika.
Odpowiedf:
Zamawiajqcy nie wpro w adza zmran

ffi
Z go dnie z dokumentem,, Opi s prze dmi otu zatrrSw renia"
2. Wymaganiatechnicznewykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.1 Wymagania dotyczqce rower6w
2.1.1 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce rower6w standardowych
Szczeg6lowe wymagania dotycz4ce poszczeg6lnych element6w systemu zarnieszczono

ponizej:
g) napEd:
- przekazanie napqdu za pomocqwalu
Postulujemy modyfikacjq przez Zamawiajqcego treSci SIWZ poprzez usuniEcie powyZszego

rcmviqzania jako niepraktykowanego w sieciach rower6w publicznych w Polsce.

Zastosowanie rower6w z walem kardana w systemie rower6w publicznych byto testowane w
Szczecinie i tamtejszy operator wycofal siQ z tego projektu, uzasadniaj4c to m.in.

niedostgpnoSci4 czgsci zamiennych oraz ich wysokimi kosztami. Dodatkowo rowery z walem
kardana 2le znoszqintensywnq eksploatacj e, przez co nie s4 uzytkowane w wypo?yczalniach
rower6w publicznych.
OdpowiedZ:

ll



zamawiajqcy nie wprowadza zmian w pkt. 2.1.1. g) opz, wymagaj4cym zastosowania
przekazania napEdu za pomoc4 walu. Zgodnie z Rozdzialem 1 pkt. 16.2.4 SIWZ
Zamawiajqcv wymaga( bEdzie ww. rozwiqzaria w 50 rowerach w celu przetestowania
rczwiqzania (w przypadkuzlohenia stosownej deklaracji w pkt 7 formularza oferty).

#ffiffiffi*ffi
Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
2.W y magania te cltniczne wykonan ia p o szcze 96 lnyc h e I ement6w WRp
2. I Wymag ania dotycz4ce rower6w
2.1.1 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce rower6w standardowych
Szczeg6lowe wymagania dotyczqce poszczeg6lnych element6w systemu zamieszczono
ponizej:
h)n62ka - stalowa,
Prosimy o modyfikacjq przez Zamawiqqcego treSci SIWZ poptzez zmianE zapisu na ,,h)
noLka - metalowa". N62ki z innych niz stal rodzajow metalu s4 r6wnie2 wytrzymale, mogq
byd natomiast wykonane z lzejszego materialu, a dzigki temu mog4 by6 tak skonstruowane,
Zeby mied wiEksz4 powierzchniq styku z podloaem i dzigki temu zapewniai rowerowi
wiEksz4 stabilno56.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcv wprowadza zmiang w zakresie wymagari technicznych dla rower6w tj. pkt.
2.1.1.Iit. h) OPZ otrzymuje brzmienie:
,,h) n62ka- metalowa,"

ffi
Z go dnie z do kumentem,, Op i s przedmi otu zam6w ienia"
2. Wymaganiatechnicznewykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.1 Wymagania dotyczqce rower6w
2.I.I Szczeg6lowe wymagania dotyczqce rower6w standardowych
Szczeg6lowe wymagania dotyczqce poszczeg6lnych element6w systemu zamieszczono
ponizej:
o) siodlo i poszycie - zelowe, szerokie typu ,,kanapa" - komfortowe do kr6tkich i
miejskich dystans6w, stela? stalowy na podw6jnych stoZkowych sprgzynach, poszycie -
pianka integralna o wysokiej odporno5ci na Scieranie warstwy wodoodpomej,
Prosimy o modyfikacjpprzezZarnawiajqcego treSci SIWZ poprzezzmianp zapisu na,,siodlo i
poszycie - Zelowe lub jednolite piankowe nienasi4kajqce". Nowoczesne, jednolite piankowe
nienasi4kaj4ce siodla s4 r6wnie komfortowe dla u2y.tkownik6w oraz zdecydowanie tarisze od
Zelowych.
Odpowiedf:
Zamawiajqcy wprowadza zmianE w zakresie wymagari technicznych dla rower6w tj. pkt.
2.I.I.lit. o) OPZ otrzymuje brzmienie:
,,o) siodlo i poszycie - szerokie typu ,,kanapa" - komfortowe na kr6tkie dystanse, stelaz
stalowy na podw6jnych stozkolvych sprgZynach, poszycie nienasi4kaj4ce - pianka integralna
o wysokiej odpomoSci na Scieranie warstwy wodoodpornej,".

ffi
Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
2.Wymagania techniczne wykonania poszczeg6lnych element6w WRP
2.IW ymagaria doty cz4ce rower6w
2.1 .ISzczeg6lowe wymagania doty czqce rower6w standardowych
Szczeg6lowe wymagania dotycz4ce poszczeg6lnych element6w systemu zamreszczono
ponizej:
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p)szybkozacisk wspornika siodla - zamocowany na stale do ramy,
Prosimy o modyfikacjp przez Zamawiqqcego treSci SIWZ poprzez zmianp zapisu na ,,p)
szybkozacisk wspornika siodla." ProSbg swojq motywujemy tym, ze zaciski zamocowane na
stale do ramy nie s4 stosowane w systemach rower6w publicznych.
Odpowiedf:
Zamawiajqcy wprowadza zmrane w zakresie wymagari technicznych dla rower6w tj. pkt.
2.I.I.lit. p) OPZ otrzymuje brzmienie:

,,p) szybkozacisk I zacisk z d2wigniq wspornika siodla do regulacji wysoko6ci siodelka -

wspornik jednoczgSciory ze zintegrowanym z rurqjarzmem," .

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
2. Wymaganiatechnicznewykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.I Wymagania dotyczqce rower6w
2.1.1 Szczegolowe wymagania dotyczqce rower6w standardowych
Szczeg6lowe wymagania dotycz4ce poszczeg6lnych element6w systemu zarrtieszczono

ponizej:

0 blotniki - tworzywo sztuczne, glEbokie (spelniaj4ce rolg oslony szprych), blotnik tylny

- elastyczny, uginaj4cy sig w razie siadania, dodatkowo wyposahony w boczny ochraniacz

zabezpieczaj 4cy odzie 2 przed wkrgceniem sig w koto,
Prosimy o modyfikacjq przez Zamawiajqcego treSci SIWZ poprzez zmiang zapisu na " t)
blotniki - tworzywo sztuczne lub aluminiowe". Obydwa rodzaje blotnik6w dajq

uZytkownikowi podobny komfort uzytkowania i funkcj onalnoS6.

Odpowiedf:
Zamawiaj qcy nie wpro w adza zmran.

ffi$
Z go dnie z dokumentem,, Opi s prze dmi otu zarrt6w renia"
2. Wymaganiatechniczne wykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.1 Wymagania dotyczqce rower6w
2.1.1 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce rower6w standardowych

Szczeg6lowe wymagania dotyczqce poszczeg6lnych element6w systemu zarieszczono

ponizej:
u) indywidualne zapigcie rowerowe umoZliwiaj4ce pozostawienie roweru w innym

miejscu niz ptzeznaczona do tego stacja rowerowa, od momentu wypo?yczenia roweru do

chwili jego zwrotu tylko przez osobg, kt6ra dokonala wypo?yczenia (zapigcie musi

umoZliwiad jednoczeSnie przypiqcie roweru do stojaka w stacji rowerowej w przypadku

zaniku zasilania),
Zwracamy sig z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacj g, iz ,,Zapigcie rowerowe musi

by6 na tyle dlugie, 2e prawidlowo zastosowane, powinno pozwala(, blokowa6 przynajmniej
jedno kolo roweru oraz powinno byi zabezpieczone samodzielnym PlNem/haslem". Tylko
tego typu zapigcie pozwala w pelni zabezpieczy6 rower.

OdpowiedZ:
Zarnawiaj qcy nie wpro w adza zmian.

Zgo dnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zamSwrenia"
2. Wymaganiatechniczne wykonaniaposzczeg6lnych element6w WRP

2.1 Wymagania dotyczqce rower6w
2.1.1 Szczeg6lowe wymaganra dotyczqce rower6w standardowych
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Szczeg6lowe wymagania dotyczqce poszczeg6lnych element6w systemu
ponizej:
v) informacje dla uZytkownika:
Zwracamy siE z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacjg, iz ,,
umoZliwiaj qcy wypo?yczenie roweru poprzez zastosowanie technologii NFC".
Jest to coraz popularniejsza technologia, kt6ra jest juz powszechnie
wykorzystywana w systemach telefonii kom6rkowej .

Odpowiedi:
Zamawiaj qcv nie wpro w adza zmian.

zamteszczono

czylnik RFID

stosowana i

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
2. Wymaganiatechnicznewykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.1 Wymagania dotyczqce rower6w
2.1.1 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce rower6w standardowych
Szczeg6lowe wymagania dotyczqce poszczeg6lnych element6w systemu zarnieszczono
ponizej:
l.Wykonawca uwzglgdni w polityce reklamowej dotycz4cej infrastruktury stacji bazowych i
floty miejsce zastrzelone dla Zamawiajqcego. W miejscach tych eksponowane bqd4 treSci
pr zekazyw arte pr zez Zanawiaj qc e go .

Zwracarny sig z proSb4 o wyjaSnienie jakiego typu miejsce ma by6 zarezerwowane i jakie
treSci Zamawiqqcy planuje przekazywa(? Prosimy m.in. o informacje i szczeg6ly zwiqzane z
tym kto odpowiada za przygotowanie grafiki, za wydruk, za umieszczenie eksponowanych
treSci na stacjach i na flocie, za jej ewentualne uzupelnianie itp. Kto ponosi koszty wyzej
wymienionych dzialaft? Z jakim v,ryprzedzeniem Zarnawiajqcy przekaze Wykonawcy
niezbE dne mater ialy i z j akq czgstotl iwo S c i qb gdzie dokonywal zmiany tre S c i ?

Czy zapis nakazujqcy zastrzehenie miejsca reklamowego dla zarnawiajqcego oznacza
koniecznoSc zarezerwowania puli reklam umieszczanych na ochraniaczu tylnego kota? Jak
duZa iloS6 stacji i rower6w i z jakq czEstotliwoSci4 bqdzie wykorzystywana przez
zamawiajqcego do eksponowanie swoich treSci? Czy to miejsce pomniejsza dostEpn4 dla
Wykonawcy powierzchniq reklamowqw wielkoSci I m2 na rower.
Odpowiedf:
Zamawiajqcy usuwa numeracjq 1 ppkt. OPZ (dot. pkt. 2.1.1).
Zarnawiajqcy dodaje:

lit. w) pkt.2.l.l oPZ:
,,Opcjonalnie rower mohe byi wyposahony w powierzchnig przeznaczon4 do umieszczania
reklamy o lqcznej powierzchni nie wigkszej niz I metr kwadratowy na ochraniaczu tylnego
kola i/lub na baguhniku przy kierownicy, kt6ra nie moZe w zadnym stopniu utrudnia6
korzystania z roweru. Wykonawca uwzglgdni w polityce reklamowej dotycz4cej rower6w,
miejsce zastrzehone dla Zamawiajqcego. W miejscach tych eksponowane bgd4 treSci
przekazywarre przez Zamawnjqcego. ZanawiaJqcy zabrania umieszczania jakichkolwiek
element6w dodatkowych na rowerze bezwczelniejszej pisemnej zgody Zamawiajqcego."

lit. o) pkt. 2.1.2 OPZ:

,,Opcjonalnie rower mo?e by6 wyposahony w powierzchnig przeznaczon4 do umieszczania
reklamy o lqcznej powierzchni nie wiqkszej niz 0,5 metra kwadratowego na ochraniaczu
tylnego kola i/lub nabagaZnlkuprzy kierownicy, kt6ra nie moze w Zadnym stopniu utrudnia6
korzystania z roweru. Wykonawca uwzglgdni w polityce reklamowej dotyczqcej rower6w,
miejsce zastrzehone dla Zamawiaj4cego. W miejscach tych eksponowane bgd4 treSci
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przekazywane przez Zamawiajqcego. Zanawiajqcy zabrania umieszczania jakichkolwiek
element6w dodatkowych na rowerze bezwczelniejszej pisemnej zgody Zamawiajqcego."

lit. n) pkt. 2.1.3 OPZ:

,,Opcjonalnie rower moZe by6 wyposazony w powierzchniq przeznaczon4 do umieszczania
reklamy o lqcznej powierzchni nie wiqkszej niz 1 metr kwadratowy na ochraniaczu tylnego
kola i/lub na bagahniku przy kierownicy, kt6ra nie moze w zadnym stopniu utrudnia6
korzystania z roweru. Wykonawca uwzglgdni w polityce reklamowej dotyczqcej rower6w,
miejsce zastrzeaone dla Zamawiaj4cego. W miejscach tych eksponowane bqd4 treSci

przekazywane przez Zamawnl4cego. Zamawiaj 4cy zabrania umieszczania jakichkolwiek
element6w dodatkowych na rowerze bezwczeiniejszej pisemnej zgody Zamawiajqcego."

akapit w pkt.2.I.4
,,Opcjonalnie rower mo2e byi wyposazony w powierzchniE przeznaczonq do umieszczania

reklamy o lqcznej powierzchni nie wigkszej niL 2 metry kwadratowe na ochraniaczu tylnego

kola i/lub na bagahniku przy kierownicy, kt6ra nie moZe w zadnym stopniu utrudniad

korzystania z roweru. Wykonawca uwzglEdni w polityce reklamowej dotyczqcej rower6w,
miejsce zastrzeZone dla Zamawiajqcego. W miejscach tych eksponowane bgd4 treSci

przekazywarle ptzez Zamawiajqcego. Zamawiajqcy zabrania umieszczania jakichkolwiek

element6w dodatkowych na rowerze bezwczesniejszej pisemnej zgody Zamawrajqcego."

Ponadto Zamawialqcy informuj e, iZ za przygotowanie projektu grafiki na powierzchnie

reklamowe odpowiada Zamawiajqcy. Wydruk, umieszczenie kampanii na rowerach i
ewentualne jej uzupelnianie bgdzie po stronie Wykonawcy w ramach koszt6w eksploatacji

systemu. Zanawiajqcy bgdzie przekazywal Wykonawcy niezbEdne zaNohenia do projektu na 3

tygodnie przed planowanym umieszczeniemkampanii. Przewiduje sig 3 kampanie w roku.

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
2. Wymaganiatechniczne wykonaniaposzczeg6lnych element6w WRP

2.I Wymagania dotyczqce rower6w
2.I.2 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce rower6w dzieciqcych

Dodatkowe wyty czne obej muj 4:

e) hamulec tylny - szczqkowy, V-brake,
Zwracamy sig z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacjq, i2 ,,e) hamulec tylny -
szczEkowy, V-brake lub torpedo". W rowerach dzieciqcych najczqsciej, ze wzglqd6w

bezpieczefrstwa, stosowane sq hamulce tylne typu torpedo, co pozwala dziecku w razie

potrzeby zahamowat zar6wno r9k4 (hamulcem przednim) jak i nog4 (hamulcem tylnym).

Odpowiedf:
Zatnawiajqcy wprowadzazmiangw zakresie wymagari technicznych dla rower6w dzieciEcych

tj. OPZ pkt. 2.1 .2. lit. e) otrzymuj e brzmienie :

,,e) hamulec tylny - torpedo,".

Zgo dnie z dokumentem,, Op i s przedmiotu zam6w ienia"
2. Wymaganiatechnicznewykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.1 Wymagania dotyczqce rower6w
2.1.2 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce rower6w dzieciEcych

Zwracamy siE z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacjq, i2 ,,opcjonalnie rower moLe

by6 wyposazony w powierzchniE ptzeznaczon4 do umieszczania reklamy o Nqcznej

powierzchni nie wipkszej ni| 1 metr kwadratowy na ochraniaczu tylnego kola lub na
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bagazniku przy kierownicy, kt6ra
roweru".
OdpowiedZ:
Patrz odp. na pltanie w 23.

nie moze w zadnym stopniu utrudniad korzystania z

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
2. Wymaganiatechnicznewykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.I Wymaganiadotyczqcerower6w
2.1.3 Szczeg6lowe wymagania dotyczqcerower6w podsystemu elektrycznego

Dodatkowe wytyczne obejmuj 4
i) wl4cznik i wyN4cznik wspomagania elektrycznego zlokalizowarLy z lewej strony

kierownicy
Zwracarny sig z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacj g, i2 ,,r) wl4cznik i wyl4cznik

wspomagania elektrycznego zlokalizowany w miejscu latwo dostgpnym dla uZytkownika lub

zastosowanie rozwiqzania wzbudzajqcego wspomaganie elektryczne automatycznie w
przypadku silniejszego nacisku na pedaly".
W przypadku vrypobyczalni rower6w publicznych lepszym rozwrqzaniem wydaje siQ

zastoso*anie rower6w elektrycznych z automatycznym wl4cznikiem wspomagania

elektrycznego w przypadku silniej szego nacisku na pedaly, co jest rozwtqzaniem prostszym i
bardziej iniuicyjnym. Ogranicza to r6wniez iloSi oprzyrzqdowania znajduj4cego siQ na

kierownicy i nie sprawia, 2e przycisk moze by(, uzyty przypadkowo podczas iazdy.
Alternatywnie zwracamy siq z wnioskiem o uog6lnienie zapisu o umiejscowienia wlqcznlka,

tak, Zeby mo1nabylo umieSci6 go w innym miejscu, kt6re ograniczy ryzyko przypadkowego

u?yciawlqcznika
Odpowiedf:
Zamawiajqcy usuwa zapis lit. i) pkt. 2.1.3. OPZ'

ffi
Zgo dnie z dokumentem,, Op i s prze dmi otu zam6wienit'
2. Wymaganiatechniczne wykonan\aposzczeg6lnych element6w wRP
2.1 WymaganiadotYczqcerower6w
2.1 .3 Szczeg6lowe wymagan ia doty czqce rower6w podsystemu elektrycznego

Dodatkowe wyty czne obej muj q:

l) uchwyt dokuj4cy (elektrozaczep) przy przednim kole z indukcyjnym odbiornikiem

pr4du dla ladowania akumulatora,
Z*ru"u^y siq z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacjq, iz ,,1) uchwyt dokuj4cy

(elektrozaczep) przy przednim kole z indukcyjnym lub kontaktowym odbiornikiem pr4du dla

ladowania a|umutatora". tr-adowanie indukcyjne, a wiqc bezprzewodowe jest bardzo drogim

rozwiqzaniem, kt6ra dodatkowo bEdzie mialo w przypadku system6w rower6w publicznych

mniejsz4 efektyumoSd ladowania, a wiEc spowoduje wydluZenie czasu ladowania rower6w

elektrycznych.
Odpowiedi:
Zarnawialqcy wprowadza zmianE w zakresie wymagari technicznych dla rower6w lstacii z

napEdem elektrycznYm tj . :

w OPZpkt.2.l.3. lit. 1) otrzymuje brzmienie:

,,1) uchwyt dokuj4cy (elektrozaczep) z przodu roweru z indukcyjnym lub kontaktowym

odbiornikiem pr4du dla ladowania akumulatora,"

otaz
w OPZpkt.2,2.2lit. a) otrzymuje brzmienie:
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,,a) stojaki z elektrozaczepem, umozliwiaj4ce ladowanie indukcyjne lub kontaktowe
akumulatora roweru.".

rffi
Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zambwienia"
2. Wymaganiatecl'niczne wykonaniaposzczeg6lnych element6w WRp
2.1 Wymagania dotyczqce rower6w
2.1 .3 Szczeg6lowe wymagania doty czqce rower6w podsystemu elektrycznego
Dodatkowe wyty czne obej muj 4:
Zv'nacamy sig z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacj q, iz ,,n) informacjg o poziomie
naladowania danego roweru". Rozwi4zanie takie pozwoli w prosty i przejrzysty spos6b
sprawdzi6 kazdemu uzytkownikowi stopieri naladowania danego roweru, stoj4cego przy
stacji, kt6ry zostal pruez uZytkownika wybrany do wypozyczenia.
Odpowiedi:
Zamawiajqcy wprowadza zmiang w zakresie wymagari technicznych dla rower6w z napgdem
elektrycznym tj . zapis lit. k) pkt. 2.1 .3 . OPZ otrzymuj e brzmienie :

,,k) wySwietlacz diodowy informuj4cy o stanie naladowania akumulatora danego roweru,
zawsze aktywny,".

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienit'
2. Wymaganiatechnicznewykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.1 Wymagania dotyczqce rower6w
2.I.3 Szczeg6lowe wymagania dotyczqcerower6w podsystemu elektrycznego
Zwracamy sig z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacjp, iz ,,opcjonalnie rower moze

byi wypos.Lzony w powierzchnig przeznaczonq do umieszczania reklamy o lqcznei
powierzchni nie wigkszej niZ 1 metr kwadratowy na ochraniaczu tylnego kola lub na

bagazniku przy kierownicy, kt6ra nie moze w zadnym stopniu utrudniai korzystania z

roweru".
Odpowiedf:
Patrz odp. na pytanie nr 23.

Zgo dnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wieni a"
2 . Wymagan ia te cltniczne wyko nan ia p o szcze 96 lnyc h e I ement6 w WRP
2. 1 Wymag ania doty cz4ce rower6w
2.1.4 SzczegoLowe wymagania dotyczqce rower6w typu tandem
Zwracamy siE z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacjg, iZ ,,opcjonalnie rower mo2,e

by6 wyposazony w powierzchnig przeznaazon4 do umieszczania reklamy o lqcznei
powierzchni nie wigkszej niz 2 metry kwadratowe, kt6ra nie moZe w zadnym stopniu

utrudnia6 korzystania z roweru".
OdpowiedZ:
Patrz odp. na pytanie m 23.

Zgo dnie z dokumentem,,Opi s przedmiotu zam6wienia"
2. Wymaganiatechnicznewykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.2 Wymaganiadotyczqce stacji
2.2.1 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce stacji rower6w standardowych i tandem6w
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Elementy identyfikacji wizualnej, oSwietlenia, kolorystyka i rozwiqzania materialowe
powinny zapevtniac wysoki poziom estetyki i jednoznacznie identyfikowad elementy
systemu, jako wsp6lczesne, przy jednoczesnym poszanowaniu walor6w otoczenia.

Zwracamy sig z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacj p, i2 ,,Przekazanie plik6w
znak6w grafrcznych i innych dokument6w oraz wytycznych niezbpdnych do stworzenia
identyfikacji wizualnej projektu, nastqpi w dniu podpisania umowy".
OdpowiedZ:
Zanawiajqcy uzupelnia pierwszy akapit pkt. 2.2.1 OPZ o nastgpuj4c4 treS6: ,rPrzekazarie
plik6w znak6w grafrcznych i innych dokument6w otaz wytycznych niezbEdnych do
stworzenia identyfikacji wizualnej projektu, nast4pi w dniu podpisania umowy.".

Z go dnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wieni a"
2. Wymaganiatechnicznewykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.2 Wymaganiadotyczqce stacji
2.2.1 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce stacji rower6w standardowych i tandem6w
Wymagane elementy stacji rowerowej :

a) stojaki - min. 15 szt. w jednej stacji rowerowej:
- wyposazone w elektrozamek umoZliwiaj qcy zapigcie/wypiqcie roweru,
Prosimy o potwierdzenie, 2e zamawiajqcy oczekuje, 2e rower zwracany bEdzie do

elektrozamka, w kt6ry wyposazony bEdzie tylko i v',ylqcznie stojak, jako staly,
przymocowany do podlo?a element. Rower jest najczpSciej dewastowanym bqd?V'radzionym
elementem systemu i powinien by6 pozbawiony dodatkowych element6w kosztotw6rczych,w
sytuacji kiedy mozliwe jest zastosowanie innego, r6wnowaznego z punktu widzenia
funkcjonalnoSci rozwiqzania. Przyjgte rozwiqzanie optymalizuje koszty funkcjonowania
systemu.
OdpowiedZ:
Stojaki powinny byd wyposalone w elektrozamek umozliwiaj4cy zaprgcielwypiEcie roweru.

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
2. Wymaganiatechnicznewykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.2 Wymaganiadotyczqce stacji
2.2.1 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce stacji rower6w standardowych i tandem6w
Wymagane elementy stacji rowerowej :

a) stojaki - min. 15 szt. w jednej stacji rowerowej:
Zwracarny siE z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacjq, iz ,,wysokoSi stojak6w nie

moae przekraczaf 75 cm".Intencj4 jest ograniczenie ingerencji element6w systemu rower6w
publicznych w architektonicznq w przestrzeh miasta. WiEkszoSd element6w malej

architektury (poza latarniami) nie przekracza swoim rozmiarem wysokoSci 75 cm co

powoduje, ze elementy te wkomponowuj4 siE doS6 naturalnie w krajobraz i architekturE
miasta. Stacje rower6w publicznych, ze wzglgdu na swoj4 specyfikg znajdowat siE bgd4 w
wielu centralnych punktach miasta, r6wnie2 na obszarach zabytkowych. Wu2ne jest, aby

stojaki, kt6re zalmowa6 bgd4 na ka2dej stacji zdecydowan4 wiqkszo5d miejsca, w jak
najmniejszym stopniu ingerowaly i zmienialy lvygled i estetykg miejsca.

OdpowiedZ:
Elementy identyfikacji wizualnej, oSwietlenia, kolorystyka i rozwiqzania materialowe
powinny zapewnrac wysoki poziom estetyki i jednoznacznie identyfikowa6 elementy

systemu, jako wsp6tczesne, przy jednoczesnym poszanowaniu walor6w otoczenia.
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Zgo dnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
2. Wymaganiatechnicznewykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.2 Wymaganiadotyczqce stacji
2.2.1 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce stacji rower6w standardowych i tandem6w

Wymagane elementy stacji rowerowej :

a) stojaki - min. 15 szt. w jednej stacji rowerowej:
Zwracamy siE z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacjg, iz ,,stojaki maj4 umozliwiad

uzytkownikom przechodzenie i poruszanie sig w swobodny spos6b miEdzy nimi". IntencjQ
jest poprawienie komfortu uzytkownik6w i funkcjonalnoSci stacji, poprzez doprowadzenie do

sytuicji, w kt6rej w razie potrzeby skorzystania z irnego niz pierwotnie wybrany rower lub w

razie gdyby stacje byly dwustronne itp. istniala moZliwoS6 latwego poruszania siQ,

przechodzenia miEdzy stojakami, jak i odbioru roweru w trakcie v'rypo?yczenia ze stojaka.

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie wpro w adza zmian.

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
2. Wymaganiatechniczne wykonaniaposzczegolnych element6w wRP
2.2 Wymaganiadotyczqce stacji

2.2.1 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce stacji rower6w standardowych i tandem6w

Wymagane elementy stacji rowerowej :

a) stojaki - min. 15 sil.. w jednej stacji rowerowej:

Zvtracamy sig z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacjq, iz ,,spos6b mocowania

roweru do stojaka musi wykluczat sztywne blokowanie w elektrozamku". Intencj4 jest

ograniczenie zniszczeri i dewastacji sprzgtu poprzez zapewnienie elastycznoSci w mocowaniu

roweru do stojaka.
prosimy o potwierdzenie,2e zamawiajqcy oczekuje,2e elementy mocowania rower6w, nawet

podczai jego zaparkowania w stacji podczas zablokowania roweru w elektroazamku'

umoZliwiajq j.go swobodne horyzontalne pzesuwanie. Taka funkcjonalnoSd pozwala na

uniknigcie saywnego blokowania rower6w w elektrozamku i jego wylamanie, co jest czEsto

spotykanym aktem wandalizmu we wszystkich systemach rower6w publicznych.

Odpowiedf:
Zanawiajqcy nie wPro w adza zmran.

ffi.i
Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"

2: Wymaganiatechniczne wykonaniaposzczeg6lnych element6w WRP

2.2 WymaganiadotYczqce stacji

Z.Z.I Sztzeg6lowe wymagania dotyczqce stacji rower6w standardowych i tandem6w

Wymagane elementy stacji rowerowej :

a) stojaki - min. 15 szt' w jednej stacji rowerowej:
- Uazdy siojak powinien by6 wyposaaony w diodg zapalonqna stale, kolor zielony: rower

do stgpny do wypozy czenia, kolor czerwony : rower zablokowany

Zwricamy siE i wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacj g, i2 ,,kaLdy stojak powinien

byd wypos a1ony w migaj4c4 diodq sygnalizuj4cq rower zablokowany". Zapalone na stale

diody,'na dodatek koloiowe, znajduj4ce sig w kuzdym stojaku s4 bardzo energochlonnym

elementem, skracaj4cym znacznie czas pracy terminala i wymagaj4cym czqstego

serwisowania akumulaior6w lub podl4czenia stacji do sieci energetycznej. Rekomendujemy

dopuszczenie rozwiqzania, kt6re spelnia wymagania funkcjonalne' tj' informrrje

uZytkownik6w o niesprawnych lub zablokowanych rowerach, a jednoczeSnie spelnia
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parametry oszczQdnego gospodarowania energi% tzn. pobiega mniej pr4du w zwiqzku ztym,
Ze zapala sig tylko przy stojakach gdzie wystqpuje problem zrowerami i miga zamrast Swiatla

stalego.
Odpowiedf:
Zarnawiaj qcy nie wpro w adza zmian.

Zgo dnie z dokumentem,, Opis przedmiotu zam6wienia"
2. Wymaganiatechniczne wykonaniaposzczeg6lnych element6wWRP
2.2 Wymaganiadotyczqce stacji
2.2.1 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce stacji rower6w standardowych i tandem6w

b) terminal min. I szt. zlokalizowany przy jednej stacji rowerowej zawsze

bezpoSrednio przy stoj akach:
- wyposaZony w modul platnoSci bezgot6wkowych umoZliwiaj4cy platno6ci kartami

zblizeniowymi zgodnymi ze standardem EMV
Zwracamy sig z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacj q, i2 ,,v,ryposazony w modul

platnoSci bezgot6wkowych umoZliwiajqcy platnoSci kartami zblizenio!\rymi zgodnymi ze

itandardem EMV oraz kartami stykowymi". Proponujemy poszerzenie katalogu dostqpnych

dla uZytkownik6w rozwiqzaf, o umoZliwienie platnoSci kartami stykowymi.

Odpowiedf:
Zarnawiajqcy nie wpro w adza zmian.

l, go dnie z dokumentem,, O p i s przedmi otu zarn6wienia"

2. Wymaganiatechniczne wykonaniaposzczeg6lnych element6w WRP

2.2 Wymaganiadotyczqce stacji

2.2,1 Sztzeg6lowe wymagania dotyczqce stacji rower6w standardowych i tandem6w

b) terminal min. 1 szt. zlokalizowany przy jednej stacji rowerowej zawsze

bezpoSrednio przy stoj akach:

- wyposazony w modul platnoSci bezgot6wkowych umoZliwiaj4cy platnoSci kartami

zblizeniowymi zgodnymi ze standardem EMV
Zvtracarrry siq z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacjE, i2 ,,WyZej opisane moduly

platnoSci zamontowane zostanqna 25Yo stacji, wg wskazat'r Zamawiajqcego, przekazanych
^*ykorru*"y 

w dniu podpisania umowy". Jak pokazuj e przykJad innych miast, np. Poznania'

platnoSci bezgot6wkowe umoZliwiaj4ce platnoSci kartami zblilen\ovtymi i stykowymi s4
'wykorzystywa]e gt6wnie w Sr6dmiejskich, turystycznych obszarach miasta. Nie ma wigc

uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych koszt6w systemu, iezeli nie bqdzie to

wykorzystan e przez uzytkownik6w'
OdpowiedZ:
Zamawiajqcv nie wPro w adza zmran.

ZgidAi" z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"

2: Wymaganiatechniczne wykonaniaposzczeg6lnych element6w wRP

2.2 Wymagania dotYcz4ce stacji

2.2.1 Szczeg-6lowe wymagania dotyczqce stacji rower6w standardowych i tandem6w

b) terminlal -itr. I szt. zlokalizowany przy jednej stacji rowerowej zawsze

bezpoSrednio przy stoj akach:

- in^formacjg Swietln4 informuj4c4_czy stacja funkcjonuje 1czy przynajmniej jeden rower w

stacji jest mo2liwy do wypozyczeniawidoczn4w ci4gu dnia i w nocy,



Prosimy o modyfikacjg przez Zamawiajqcego treSci SIWZ poprzez usunigcie powyzszego
zapisu, poniewaz diody znajdujqce siQ przy kuzdym stojaku informowad bgdq o
funkcjonowaniu stacji i dostgpnoSciposzczeg6lnych rower6w. Alternatywnie wnioskujemy o
rezygnacjg z u?ycia sygnalizacj i przy stojakach, poniewaz informacje Swietlne przy stojakach
i na terminalu bEd4 sig funkcjonalnie dublowai, a ich u|ycie ma istotny wplyw na
energochlonnoSd calej stacji i jej zywotno5d.
Odpowiedf:
Zamawiajqcy nie wpro w adza zmian.

Z go dnie z dokumentem,, Opi s przedmi otu zarnSw ienia"
2. Wymaganiatechniczne wykonaniaposzczeg6lnych element6w WRP
2.2 Wymaganiadotyczqce stacji
2.2.1 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce stacji rower6w standardowych i tandem6w
b) terminal min. I szt. zlokalizowany przy jednej stacji rowerowej zawsze
bezpoSrednio przy stoj akach:
- wyposazony w pompkg rowerow% kt6ra powinna by6 z nim zintegrowana w spos6b
uniemoZliwiaj4cy jej demonta:Z i utrudniaj4cy jej zniszczenie. Pompka ma byi wyposahonaw
metrowy wry, zakonczony koric6wkq dopasowan4 do ro2nych typ6w wentyli oraz w
manometr umieszczony w miejscu widocznym dla uZytkownika.
Prosimy o modyfikacjE przez Zamawiajqcego treSci SIWZ poprzez usuniEcie powyzszego
zapisu, lub ewentualnie jego zmrane na nastgpuj4cy ,,stacja powinna by6 wyposahona w
pompkg", tak aby nie wymagai Scislej integracji terminala do wypozyczania rower6w z
pompk4 rowerow4. W systemach rower6w publicznych terminale sq przeznaczone do

vtypo?yczaniai zwracania rower6w i dodatkowe zintegrowanie ich z pompkami rowerowymi
moZe doprowadzid do ograniczenia dostEpu uZ1'tkownik6w do terminala lub jego zniszczenia.
Odpowiedf:
Zamavnajqcy dokonuje zmiany w pkt. 2.2.1 lit. b) tiret II OPZ w zakresie wymaganych
element6w stacji rowerowej zamieniajqc tiret na lit. c):

,,c) pompka rowerowa - zintegrowana co najmniej wizualnie ze stacjq i zamontowana w
spos6b uniemoZliwiajqcy jej demonttz i utrudniaj4cy jej zniszczenie. Pompka ma by6
wyposazona w metrowy wq2 zakofrczony koric6wk4 dopasowanqdo rolnych typ6w wentyli
orMw manometr umieszczony w miejscu widocznym dla uzytkownika.".

Z go dnie z dokumentem,, Op i s prz e dmi o tu zamSw tenia"
2. Wymaganiatechnicznewykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.2 Wymaganiadotyczqce stacji
2.2.1 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce stacji rower6w standardowych i tandem6w
b) terminal min. I szt. zlokalizowany przy jednej stacji rowerowej zawsze

bezpoSrednio przy stoj akach:
Zv,nacarny siq z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacjg, iz:
- umozliwiajqcy rejestracjg w systemie, zasilenie konta uZytkownika w systemre otaz
dokonywanie wypo?yczenia/zvrrotu rower6w przez uZytkownik6w zarejestrowanych w
systemie moZliwe na co najmniej dwa r62ne sposoby, tzn. poprzez: numeru telefonu, login,
adres e-mail, kod PIN, identyfikacjg poprzez kartg zbliheniow4 a Wykonawca mohe
dodatkowo zaproponowat inrqtrzeciqi kolejne metody, Zamawiajqcy musi jednak v'ryrazil
na niq zgodg. Wypo2yczanie rowerow oraz ich zwrot musi by6 mozliwy przez cal4 dobg i we
wszystkie dni tygodnia w calym okresie funkcjonowania systemu WPR bez wzglgdu na

dostEpnoS6 wolnych miejsc dokowania (uchwy6w) rower6w w danej stacji"
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Wym6g zapewnienia mozliwoSci rejestracji w systemie i zasilenia swojego konta
uZytkownika z poziomu terminala na stacji, jest bardzo wa2nym elementem, kt6ry *u
fundamentalne znaczenie dla funkcjonalnoSci systemu i jego dostEpnoSci dla uZytko*nik6-.
Prosimy o doprecyzowanie,2e rejestracja i dokonywanie platno5ci zakoruystanie z systemu
WRP musi by6 r6wnie2 mo2,liwe z poziomu terminala na stacji. Dzigki temu system WRp
bgdzie bardziej dostgpny dla turyst6w, os6b czasowo odwiedzaj4cych WarszawE, jak r6wnieZ
dla mieszkaric6w, kt6rzy bpdq chcieli zarejestrowa6 sip i skorzystad z systemu impulsowo lub
nie maj4c w danej chwili dostgpu do internetu.
Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiaj4cy nie wymaga, aby terminal na stacji
posiadal tego typu funkcjonalnoSci i nie jest zainteresowany tym, aby uZytkownicy mogli
rejestrowa6 siq i zasila6 konto przy pomocy terminalaprzy stacji.
Zwracamy jednak uwagQ, i2 statystyki funkcjonowania system6w v,rypo?yczalni rower6w
publicznych na Swiecie pokazuj4 ze rejestracja w systemie oraz zasilenie konta uZytkownika
w systemie poprzez terminal na stacji, s4 jednymi z chqtniej wybieranych przez
uZytkownik 5w r o zw iqzan.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy dokonuje zmiany w pkt. 2.3.1 OPZ wprowadzaj4c lit. e) i f1:

,,e) interfejs umozliwiaj4cy rejestracjg w systemie,"
,,f) interfejs umozliwiaj4cy dokonanie wypo2yczenia I zwrotu rower6w przez uZytkownik6w
zarejestrowanych w systemie na co najmniej dwaro2ne sposoby tj. poprzez podanie numeru
telefonu i loginu lub poprzez identyfikacjE kart4 zbliheniowq a Wykonawcamoae dodatkowo
zaproponowad inne kolejne metody do akceptacji Zamawiaj4cego. Wypo?yczanie rower6w
oraz ich zwrot musi byd mozliwy przez cal4 dobg i we wszystkie dni tygodnia w calym
okresie funkcjonowania systemu WRP bezwzglgdu na dostgpnoS6 wolnych stojak6w w danej
stacji, o ile ZamawiaJqcy nie zadecyduje inaczej.".

Wymagane metody zasilania konta uZytkownika w systemie zostaly zawarte w pkt. 2.2.I lit.
b) oraz 2.3.1 lit. d).

Dodatkowo Zamawiaj qcy wprowad za zmiang w zakre sie wymagari technicznych dl a rower6w
tj. pkt 2.l.I.lit. u) OPZ otrzymuje brzmienie:

,,u) indywidualne zapigcie rowerowe umoZliwiaj4ce pozostawienie roweru w innym miejscu
niz przeznaczona do tego stacja rowerowa, od momentu v,rypoLyczenia roweru do chwili jego
zwrotu tylko przez osobg, kt6ra dokonala wypo?yczenia (zapiEcie musi umoZliwiai
jednoczeSnie przypiEcie roweru do stojaka w stacji rowerowej w przypadku zaniku zasilania,
braku wolnych stoj ak6w),".

Zgo dnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zamfwienia"
2. Wymaganiatechniczne wykonaniaposzczeg6lnych element6w WRP
2.2 Wymagania dotyczqce stacji
2.2.2 Szczeg6lowe wymaganra dotyczqce stacji dla rower6w elektrycznych
Wygl4d oraz og6lne warunki techniczne podsystemu elektrycznego powinny by6 jednolite z
systemem podstawowym.
Dodatkowe wytyczne obej muj 4
a) stojaki z elektrozaczepem, umozliwiaj4ce ladowanie indukcyjne akumulatora roweru,
Zvtracamy siE z proSb4 o potwierdzenie, 2e zamawiaj4cy dopuszcza podpigcie stacji do
stalego 2r6dla zasTlania, kt6re jest niezbgdne aby zagwarantowai ladowanie wszystkich
rower6w na stacji dla rower6w elektrycznych?
Zwracamy sig z proSb4 o wyjaSnienie czy Zamawiajqcy zagwarcrfiuje przylqcza energetyczne
na stacjach dla rower6w elektrycznych? Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie wszystkich
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zg6d niezbEdnych do podl4czenia stacji do sieci energetycznej moze zalqe v,rykonawcy nawet
do 12-15 miesigcy. Jeheli Zamawiajqcy nie zagwanntuje przylqczv energetycznych, to
wnioskujemy o przesunigcie wdroZenia stacji rower6w elektrycznych na 12 miesigcy od
podpisania umowy.
Odpowiedi:
Zanawiajqcy nie gwarantuje przygotowania przylqczy energetycznych na stacjach dla
rower6w elektrycznych.
Zgodnie z pkt. 3.4 OPZ: ,,Wykonawca jest zobowiryany przygotowai kompletn4
dokumentacjE dla stacji rower6w elektrycznych, w tym uzyskad wszelkie niezbEdne
pozwolenia, zgody r decyzje umoZliwiaj4ce funkcjonowanie stacji do 3l maja 2017 ."

Zamawiajqcy nie wydluZa czasu uruchomienia etapu II Zamowienia. Przypominamy, i2
przylqcze energetyczne potrzebne bgdzie dla 10 stacji, a na wykonanie pracy Wykonawca
bedzie mial okolo 11 miesiecv.

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
2. Wymaganiatechnicznewykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.2 Wymaganiadotyczqce stacji
2.2.2 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce stacji dla rower6w elektrycznych
Wyglad oraz og6lne warunki techniczne podsystemu elektrycznego powinny by6 jednolite z
systemem podstawowym.
Dodatkowe wyty czne obej muj 4
a) stojaki z elektrozaczepem, umoZliwiaj4ce ladowanie indukcyjne akumulatora roweru,
Zwracamy sig z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacj g, i2 ,,a) stojaki z

elektrozaczepem, umoZliwiaj4ce ladowanie indukcyjne lub dotykowe akumulatora roweru""
tr-adowanie indukcyjne, a wigc bezprzewodowe jest bardzo drogim rozwiqzanrem, kt6ra
dodatkowo bEdzie mialo w przypadku system6w rower6w publicznych mniejsz4efektywnoSd
ladowania, a wigc spowoduje wydluzenie czasuladowania rower6w elektrycznych.
Odpowiedf:
Patrz odp. na pytanie nr 27.

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
2. Wymaganiatechniczne wykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.2 Wymagania dotyczqce stacji
2.2.2 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce stacji dla rower6w elektrycznych
Wyglad oraz og6lne warunki techniczne podsystemu elektrycznego powinny by6 jednolite z
systemem podstawowym.
Dodatkowe vtyty czne obej muj 4:
b) ladowarkg elektryczn4o mocy umozliwiaj4cej jednoczesne ladowanie l0 rower6w,
Zvtracamy siE z proSbq o potwierdzenie, ze ladowarka maby(, zastosowana tylko na potrzeby

ladowania rower6w bEd4cych czESciq systemu WRP.
OdpowiedZ:
Zamawnjqcy potwierdza, i2 ladowarka elektryczna o mocy umozliwiaj4cej jednoczesne

ladowanie 10 rower6w dotyczy ladowania tylko rower6w bgd4cych czESci4 systemu WRP.

Z go dnie z do kumentem,, Op i s przedmi otu zarn6wienia"
2. Wymaganiatechnicznewykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.2 Wymaganiadotyczqce stacji
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2.2.2 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce stacji dla rower6w elektrycznych
Wyglad oraz og6lne warunki techniczne podsystemu elektrycznego powinny by6 jednolite z
systemem podstawowym.
Dodatkowe wyty czne ob ej muj 4:
d) informacjE o poziomie naladowania rower6w,
Prosimy o modyfikacje przez Zanawiajqcego treSci SIWZ poprzez wykreSlenie powyzszego
zapisu w zwiqzku z propozycj4 aby informacje o poziomie naladowania rower6w znqdowaly
siE bezpoSrednio nakazdym rowerze. Bgdzie to rozwiqzanie lepsze ibardziej zrozumrale dla
uzytkownik6w. Rozwiqzarrie takie pozwoli w prosty i przejrzysty spos6b sprawdzii ka2demu

uZytkownikowi stopieri naladowania danego roweru, stoj4cego przy stacji, kt6ry zostal przez

uZytkownika wybrany do wypozyczenia.
OdpowiedZ:
Zamavnajqcy usuwa lit. d) pkt.2.2.2 OPZ.

ffiwtr
Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
2. Wymaganialecl'nrczne wykonaniaposzczeg6lnych element6w WRP
2.3 Wymagani a dotycz4ce interfej su uZytkownika systemu informatyc znego WRP

2.3.1 Szczeg6lowe wymagania dotycz4ce interfejsu w terminalu stacji

Umieszczenie jakichkolwiek element6w dodatkowych interfejsu, w tym reklam, wymaga

kazdorazowo pi semnej zgo dy Zamawiai qcego,

Zwracamy siE z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacj g, iz Zatrrawiaiqcy zgadza si9

wykorzystad interfejs terminala stacji jako stalej, wystandaryzowanei, wg. uzgodnionej

specyfikacji, powierzchni reklamowej lub powierzchni reklamowo-informacyjnej?
OdpowiedZ:
Zanawiajqcy nie wpro w adza zmian.

ffi
Z go dnie z dokumente m,, Op i s prz e dmi otu zam6w renia"

2. Wymaganiatechniczne wykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.3 Wymagania dotyczqce interfejsu uzytkownika systemu informatycznego WRP

2.3.3 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce aplikacji mobilnej
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaprojektuje i uruchomi aplikacjp

mobilnq dedykowanq dla WRP. Wymagani a dotyczqce aplikacji mobilnej:

Zv,nacarny siq z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacj g, i2 ,,k) musi umozliwia6

wypo2yczenie roweru za pomocq czytnika QR kod6w, bez potrzeby kaZdorazowego

logbwania i wpisywania danych roweru i stacji". Rozwi4zanie takie znacznie zwigksza

komfort korzystania z systemu i przyspiesza proces v,rypotyczania rower6w.

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy dokonuje zmiany w pkt. 2.3.3 lit. c) OPZ na:

,,c) musi umoZliwia(, wypolyczenie oraz zwrot roweru, w szczeg6lnoSci wypo?yczenie

roweru za pomocE czytnlkaQR kod6w,bezpotrzeby kahdorazowego logowania i wpisywania

dodatkowych danych,".

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
2. Wymaganiatecltniczne wykonaniaposzczeg6lnych element6w wRP
2.3 Wymagania dotyczqce interfejsu uZ1'tkownika systemu

2.3.3 Szczeg6lowe wymagania dotyczqce aplikacji mobilnej
informatycznego WRP

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaprojektuje i
mobiln4 dedykowan4 dla WRP. Wymagani a dotyczqce aplikacji mobilnej:

uruchomi aplikacjq
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h) musi umozliwi6 weryfikacjE poprawnego zwrotu roweru w stacji poprzez moZliwoSi
wyboru przez uzytkownika generowania automatycznych raport6w zwrot6w w aplikacji,
Zwracamy siE z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacj p, i2 ,,h) musi umo2liwi6
weryfikacjp poprawnego zwrotu rowem w stacji poprzez mozliwoS6 wyboru przez
uzytkownika generowania automatycznych raport6w zwrot6w w aplikacji lub sprawdzenia
statusu vtypo2yczenialzwrotu". Generowanie raport6w w aplikacji mobilnej jest technicznie
bndzo skomplikowane, natomiast identyczn4 funkcjonalnoSi mohe zapewni(, wgl4d w stan

swoich przejazd6w i sprawdzenie statusu v,rypo?yczenia oraz czy zvrrot w systemie zostal
odnotowany.
OdpowiedZ:
Zanawiajqcy nie wprowadza zmian. Poprzez generowanie automatycznych raport6w
zwrot6w rower6w w aplikacji rozumie sig powszechnie stosowane powiadomienia typu

,,push".

Z go dnie z dokumentem,, Op i s prze dmi otu zam6w renia"
2. Wymaganiatechnicznewykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.4 Wymagania dotyczqce systemu informatycznego WRP
a) funkcje zwiqzane z naliczaniem i rczliczaniem platnoSci za korzystanie z systemu
WRP:
- weryfikacja waZnoSci kart wykorzystywanych do identyfikacji uzytkownika,
Zwracamy siq z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacjE jakie karty Zarnawiaj4cy ma
na mySli? Prosimy o udostgpnienie pelnej dokumentacji tych kart, specyfikacji i opisu
technicznego, co pozwoli na przygotowanie rzetelnej kalkulacji wdroZenia tego elementu
projektu.
Odpowiedi:
Rodzaje kart wykorzystywanych do identyfikacji uzytkownika zostaly wymienione w pkt. 2.4

lit. a) tiret I OPZ.
Poprzez identyfikacjE waZnoSci kart rozumie sig weryfikacjg aktualnoSci uprawnienia Karty
Warszawiaka opisan4w pkt.2.2.l lit. b) tiret 6 OPZ.

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
2. Wymaganiatechnicznewykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.4 Wymagania dotyczqce systemu informatycznego WRP
a) funkcje zwiqzane z naliczaniem i rozliczaniem platnoSci za korzystanie z systemu

WRP:
- identyfikacja u?ytkownika w stacji rowerowej poprzez karty: WKM (Warszawska Karta
Miejska), elektroniczn4legitymacjg studenck4lub uczniowsk4 przystosowan4 do kodowana

bilet6w komunikacji miejskiej w m.st. Warszawa oraz inne karty typu MIFARE@ lub
MIFARE@ PLUS,
Czy karty WKM (Warszawska Karta Miejska) czy Karta Warszawiaka majqsluZy(, jedynie

do identyfikacji zarcjestrowanego w systemie uzytkownika przy terminalu przy pomocy
zintegrowanej wczesniej z kontem karty, czy teL maj4 pozwalac na vrypo?yczanie rower6w
bezpotrzeby dodatkowej rejestracji konta? A jezeli tak, to w jaki spos6b nastgpowad mialaby
weryfikacja uzytkownik6w i dokonywany proces platnoSci?

Odpowiedf:
WarszawskaKarta Miejska ma sluzy6 do:

r identyfikacji zarcjestrowanego w systemie uzytkownika przy terminalu przy pomocy
zintegrowanej wczeSniej z kontem karty,

c v,rypo?yczaniarower6w bezpotrzeby dodatkowego logowania sig do konta
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o okreSlenia taryfy w zale2nofici od aktualnoSci uprawnienia Karty Warszawiaka
Informacje na temat weryfikacji u2y'tkownik6w i procesu platnoSci opisane zostaly w pkt.
2.2.1 lit. b) tiret 6 OPZ oraz pkt 2.4 lit. a) OPZ.

Z go dnie z dokumentem,, Op i s prz e dmi o tu zam6w ienia"
2. Wymaganiatechniczne wykonaniaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.4 Wymagania dotyczqce systemu informatycznego WRP
a) funkcje zwiqzarrc z naliczaniem i rozliczaniem platnoSci za korzystanie z systemu
WRP:
- obsluga platno5ci opartych o abonament,
Zwrucamy siE z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacjQ co zamawiajqcy rozumie
przez pojgcie ,,abonamenty", na czym bpd4 polegad i w jakim zakresie bpd4 one
funkcjonowaly?
Odpowiedf:
Abonament oznacza platnoS6 cyklicznq kt6ra warunkuje okreSlone przez Zamawiajqcego
r62nice w oplatach pono szony ch pr zy wy p oZy czenru.

Z go dnie z do kumentem,, Op i s prze dmi otu zam6w ienia"
2. Wymaganiatechniczne wykonaniaposzczeg6lnych element6w WRP
2.4 Wymagania dotyczqce systemu informatycznego WRP
a) funkcje zwiqzane z naliczarriem i rozliczaniem platnoSci za korzystanie z systemu
WRP:
- mozliwoSi stosowania zrolnicowanej taryfy w zalelnoici od tego, czy uZytkownik ma
przypisan4 do konta informacjE o aktywnym e-hologramie Karty Warszawiaka. System
powinien umo2liwiai sprawdzenie przez uZytkownika na Koncie uZytkownrka, czy konto
posiada przypisan4 aktywn4 KartE Warszawiaka,
Zwracamy siq z wnioskiem o udostgpnienie pelnej dokumentacji tej technologii, specyfikacji i
opisu technicznego, co pozwoli na przygotowanie rzetelnej kalkulacji wdroZenia tego
elementu projektu.
Odpowiedf:
Szczeg6lowy opis techniczny i informacje na temat modulu koniecznego do obslugi platnoSci
zawierapkt.2.2.l lit. b) tiret 6 OPZ.

Z go dnie z dokumentem,, Op i s prze dmi otu zam6wienia"
2. Wymaganiatechniczne wykonantaposzczeg6lnychelement6wWRP
2.4 Wymagania dotyczqce systemu informatycznego WRP
b) Zamawralqcy w ramach konta serwisowego (bez dodatkowych element6w I pozycji na
ktore Zarnawiaj4cy nie wyrazi zgody) bEdzie mial:
- DostEp do platformy skarg, wniosk6w, zgLoszeh z okreSleniem ich status6w (bez dostEpu do
danych osobowych).
Zwncamy siE z proSb4 o wyjaSnienie czy Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoS6 wysylania
statusu zgloszeft w formie raportu cyklicznie np. raz w miesiqcu. Dostgp do platformy skarg i
wniosk6w bez mozliwo5ci podgl4du danych osobowych wiqirc sig z dodatkolvymi
ograniczeniami i wymogami GIODO, kt6re mogq bardzo utrudni6 realizacjg tego typu
funkcjonalnoSci.
OdpowiedZ:
Zamawialqcy nie wprowadza zmian. Zamawiajqcy nie wymaga dostEpu do danych
osobowych, jedynie do treSci merytorycznych zwiqzanych z obslug4 skarg, wniosk6w i



zgloszen. W przypadku jednoznacznego okreSlenia przez GIODO braku
do ww. informacji, dopuszczamy mo2liwoic otrzymywania raport6w
rozliczeniowv.

moZliwoSci dostEpu

cyklicznie za okres

Zgo dnie z dokumentem,, Opis przedmiotu zam6wienia"
2. Wymaganiatechniczne wykonaniaposzczeg6lnychelement6w WRP
2.4 Wymagania dotyczqce systemu informatycznego WRP
Zwracarny siE z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacje:
Jakiego rodzaj karty i w jakiej konfiguracji uzywane s4w Warszawie ? DomySlamy siq, ze s4

to karty Mifare Plus dzialajqce w zgodnoSci zMifare Classic, ale prosimy o potwierdzenie.
Czy uaywane s4 moduly SAM? JeSli tak to na jakiej karcie? Czy moduly SAM bEd4

potrzebne do obsluZenia karty w zakresie projektu?
Jakie dane zkarty majqzosta(, odczytarre? W jakim zakresie maj4by6 interpretowane (np.

odczfitylko numery karty, sprawdzenie waZnoSci karty, waznoSci bilet6w?)?
Czy maodbywa6 sig zapis danych do karty?
Czy Zamawiaj4cy moZe wskaza(, Podmiot, kt6ry przygotowywal rozwiqzanie informatyczne
dla WKM? Kt6ra ze stron przekale dokumenty nt. karty (np. klucza dostEpowego do

modul6w SAM, dokumentacji obslugi SAM i karty Warszawiaka itp.) Wykonawcy WRP -

Zarzqd Dr6g Miejskich czy Podmiot, ktorzy przygotowal wlw rozwiqzame dla m. Warszawy?

Odpowiedf:
Patrz odp. na pytania m 49,50 i 52.

Z go dnie z dokumentem,, Op i s prze dmi otu zamSw ienia"
2. Wymaganiatechniczne wykonaniaposzczeg6lnych element6w WRP
2.5 Wymagania dotyczqce dokument6w okreSlaj4cych prawa i obowi4zki klient6w WRP,

w szczeg6lnoSci regulaminu korzystania z WRP.
a) Wykonawca przygotuje w oparciu o og6lne warunki przedstawione w SIWZ i
projekcie umowy projekt regulaminu korzystania z WRP oraz projekt umowy zawierunei z

klientem WRP. Uregulowane w dokumentach tych bEd4kwestie korzystania przez klient6w z

WRP, w szczegSlnoSci zwiqzane z wnoszeniem oplaty inicjalnej oraz ponoszeniem oplat z

tytulu korzystania z WRP. Oplata inicjalna, oplaty za vrypo2yczenie roweru, oplaty

wynikaj4ce z przel<roczenia l2-godzinnego okresu wypo?yczenia roweru s4 jedynymi

oplatami dla uZytkownik6w z t1'tulu korzystania z systemu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zwracamy sig z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacj E, iz ,,Oplata inicjalna jest

oplatqbezzwrotn{'.
OdpowiedZ:
Zamawiaj qcy nie wpro w adza zmian.

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
3. Wymagania dotyczqce uruchomienia i eksploatacji WRP
3.1 Wymaganiadotyczqce przeszkoleniapracownik6w
Wykonawca przeprowadzi w terminach okre6lonych przez Zamawiajqcego (ednak nie

p6iniej niz na miesi4c przed uruchomieniem systemu) nieodplatne szkolenia, dla grupy do l0
os6b wytypowanych przez Zarnawiajqcego, w zakresie uzytkowania WRP oraz kontroli i
pozyskiwania danych z systemu informatycznego WRP.
Prosimy o okreslenie liczby szkolefl, kt6re Zanawiaj4cy przewiduje, 2e Wykonawca bqdzie

mial obowi qzek przeprowadzi6 or az ich pro gnozowany zakres czasowy.
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Odpowiedi:
Liczba i przewidywany zakres czasowy
do uzyskania przez osoby wytypowane
temat uZytkowania WRP oraz kontroli
WRP.

szkoleri powinny odpowiada6 czasowi koniecznemu
przez Zamawiajqcego do uzyskania pelnej wiedzy na
i pozyskiwania danych z systemu informatycznego

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
3. Wymaganiadotyczqce uruchomienia i eksploatacji WRp
3.2 wymagania dotyczqce dostgpu do danych o funkcjonowaniu systemu wRp
Wykonawca zapewni Zamawiajqcemu dostEp do systemu umoZliwiajEcy samodzielne
generowanie aktualnych raport6w dotyczqcych funkcjonowania WRP przez caly okres
trwania umowy. System powinien w spos6b avtomatyczny weryfikowai realizacjg
zalohony ch wskaznik6 w i naliczai kary za ich pr zel<r o czenie.
Prosimy o modyfikacjgprzezZamawiajqcego treSci SIWZ poprzez skreslenie zapisu,,system
powinien w spos6b automatyczny weryfikowac realizacjp zalo2onych wskaznik6w i nalicza|
kary za ich przekroczenie", w zwrqzku z tym, 2e w trakcie funkcjonowania system6w
rower6w publicznych nie jest wskazany i nie sprawdza siq pelny automatyzm kontroli jego
dzialania. Zaursze niezbgdny jest proces weryfikacji np. zgloszeri nt. sprawnoSci rower6w i
innych element6w systemu, awarii, poprawnoSci wykonywaniaprzez uZytkownik6w procesu
wypo?yczenia i zwrotu rower6w itp. Przed wygenerowaniem raportu niezbqdna jest
weryfikacja danych. Altematywnre zwracarny siE z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o
informacjE, iz ,,Wykonawca wykona na kalde Zqdanie Zamawiajqcego aktualny raport
dotyczqcy funkcjonowania WRP w dowolnym momencie trwania umowy,'.
Odpowiedf:
System powinien w spos6b automatyczny weryfikowa(, realizacjg zaloaonych wskaZnik6w i
nalicza(,kary za ich przekroczenie opisane w $19 ust. 1. Pkt. l-14 projektu Umowy.

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
3. Wymaganiadotyczqce uruchomienia i eksploatacji WRP
3.2 wymagania dotyczqce dostgpu do danych o funkcjonowaniu systemu wRp
b) Raporty miesipczne i roczne (z op62nieniem max. 5 dni):
- zestawienieliczby polqczefipomigdzy wszystkimi stacjami sumarycznie dla calego okresu
Zwracamy siQ z proSb4 o wyja6nienie co dokladnie rozumiei nalely pod pojgciem
,,zestawienie liczby polqczenpomigdzy wszystkimi stacjami sumarycznie dla calego okresu"?
OdpowiedZ:
Zarnawiaiqcy wymaga informacji dot. liczby poNqczen pomiEdzy poszczeg6lnymi stacjami.
Wyraz sumarycznie oznacza ilo5i podr62y odbytych pomigdzy stacj4x i y itd. tj. dane dla
wszystkich stacji I podr62y.

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
3. Wymagania dotyczqce uruchomienia i eksploatacji WRP
3.2 Wymaganiadotyczqce dostppu do danych o funkcjonowaniu systemu WRP
b) Raporty miesiEczne iroczne (z op62nieniem max. 5 dni):
- liczba oraz rodzaj awarii rower6w i stacji z Wszczeg6lnieniem rcdzaju awarii
Prosimy o modyfikacj e przez Zamawiqqcego tresci SIWZ poprzez dopuszczenie
alternatywnego rozwiqzaria w postaci udostEpniania danych dotycz4cych konkretnych
przypadk6w awarii na kuhdorazowy wnios ek Zamawiaj 4ce go. Zapr oponowane rozw iqzanie
jest bardziej optymalne w zwiqzku z dokonuj4cymi sig w trakcie trwania danego miesi4ca



korektami zwiqzarrymi z reklamacjami, wyjaSnianiem naliczeri oplat itp. Rozliczenia
miesigczne s4standardem, kt6ry sprawdza siE w wiEkszoSci system6w rower6w publicznych,
Odpowiedf:
Zamawiajqcv nie wprowadza zmian. Pelne informacje na temat awarii wymaganych w
raporcie zgodnie z pUJ. 3.2 lit. b) tiret 6 OPZ, Wykonawca powinien uzyskai zgodnie z
zapisami pkt. 3.6 OPZ.Terminnaprzedstawienie raportu jest dluzszy niz wymagane terminy
dla uzyskania informacji o awariach.

Z go dnie z dokumentem,, Op i s przedm iotu zambw ienia"
3. Wymaganiadotyczqce uruchomienia i eksploatacji WRP
3.5 Rozmieszczenie rower6w w stacjach rowerowych
W przypadku nier6wnomiernego rozmieszczenia rower6w wynikaj4cego z bieaqcej
eksploatacji WRP, Wykonawca ma obowi4zek dokonywa6 realokacji rower6w pomiEdzy
stacjami zgodnie z ponilszymi wyycznymi.
Ustala siq piEi stopni zapelnienia stacji:
1) 0olo stanowisk zajptych
2) I-10% stanowisk zajgtych
3) ll-89% stanowisk zajgtych
4) 90-99% stanowisk zajqtych
5) 100% stanowisk zajEtych
Prosimy o modyfikacjpprzezZamawiqqcego treSci SIWZ poprzez zmianp zapisu na:
,,4) 90-100% stanowisk zajgtych
5) 150% iloSci rower6w w stosunku do iloSci stojak6w na danej stacji"
Zwracamy uwagQ, 2e stopieri zapelnienia 1) i 5) majq zdecydowanie roany efekt dla
uZytkownik6w i tylko stopieri 1) jest dla nich rczwiryaniem jednoznacznie negatywnym. O
ile sytuacja w kt6rej jest ,,}Yo stanowisk zajqtych", tzn. na stacji nie ma rower6w, jest
sytuacj4 kt6ra powinna trwad jak najkr6cej, o tyle sytuacja gdy wszystkie stanowiska s4
zajgte, a nawet jest wigcej rower6w niz stojak6w, moze wynikai z kilku czynnik6w, w tym
m.rn. z rozeznania operatora i zaplanowania, 2e w danym przedziale czasowym ze stacji
korzysta ponadprzeciEtnie du2a liczba uzytkownik6w wypo?yczajqcych rowery i nale?y
specjalnie przygotowad t4 stacjq i alokowad na niq wiEcej rower6w. Dlatego teZ wnioskujemy
o zmianE definicji stopni zapelnienia.
OdpowiedZ:
Zanawiajqcy nie wpro w adza zmian.

Z go dnie z do kumentem,, Op i s przedmi otu zart6w ienia"
3. Wymaganiadotyczqce uruchomienia i eksploatacji WRP
3.5 Rozmieszczenie rower6w w stacjach rowerowych
Ustala sig czas realokacji rower6w w godzinach 6-22 w przypadku wyst4pienia 1) oraz 5)
stopnia zapelnienia:
a) JeSli liczba vqtpo?yczonych w danym momencie rower6w jest mniejsza ni? 50o/o

rower6w dostEpnych w systemie - 3 godziny.
b) JeSli liczba wypo?yczonych w danym momencie rower6w jest wipksza niz 50%o

rower6w dostgpnych w systemie * 4 godziny.
Prosimy o modyfikacjg przez Zamawiajqcego treSci SIWZ poprzez zmianE zapisu na ,,b) JeSli
liczba wypo?yczonych w danym momencie rower6w jest wiEksza ni? 50olo rower6w
dostqpnych w systemie - 4 godzity liczone od momentu kiedy liczba ta spadnie ponizej
50Yo".
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OdpowiedZ:
Zamawiaj qcv nie wpro w adza zmian.

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
3. Wymaganiadotyczqce uruchomienia i eksploatacji WRP
3.5 Rozmieszczenie rower6w w stacjach rowerowych
Ustala sig czas realokacji rower6w w godzinach 6-22 w przypadku
stopnia zapelnienia:
a) JeSli liczba wypo?yczonych w danym momencie rower6w

wyst4pienia 1) oraz 5)

jest mniejsza niZ 50o/o

rower6w dostEpnych w systemie - 3 godziny.
b) JeSli liczba v,rypo2yczonych w danym momencie rower6w jest wiqksza niz 50Yo
rower6w dostEpnych w systemie - 4 godziny.
Prosimy o modyfikacjqprzezZarnawiajqcego tre3ci SIWZ poprzezzmiangzapisu na
,,Ustala siq czas realokacji rower6w w godzinach 6-22 w przypadku wystqpienia 1) stopnia
zapelnienia:
a) JeSli liczba v'rypo?yczonych w danym momencie rower6w jest mniejsza niz 50o/o

rower6w dostgpnych w systemie - 3 godziny.
b) JeSli liczba wypo7yczonych w danym momencie rower6w jest wigksza niz 50Yo
rower6w dostgpnych w systemie - 4 godziny.
Ustala siE czas realokacji rower6w w godzinach 6-22 w przypadku wystqpienia 5) stopnia
zapelnienia:
a) JeSli liczba wypo?yczonych w danym momencie rower6w jest mniejsza ni? 50o/o

rower6w dostqpnych w systemie - 4 godziny.
b) JeSli liczba wypoZyczonych w danym momencie rower6w jest wigksza niz 50Yo
rower6w dostgpnych w systemie - 5 godzin"
Zwracamy uwagQ, ze stopieri zapelnienia 1) i 5) majq zdecydowanie roany efekt dla
uzytkownik6w i tylko stopieri 1) jest dla nich rozwiqzaniem jednoznacznie negatywnym. O
ile sytuacja w kt6rej jest ,,0%o stanowisk zajgtych", tzn. na stacji nie ma rower6w, jest
sytuacjq kt6ra powinna trwa6 jak najkr6cej, o tyle s1'tuacja gdy wszystkie stanowiska s4
zajqte, a nawet jest wigcej rower6w niz stojak6w, moze wynika6 z kilku czynnik6w, w tym
m.in. z rozeznania operatora i zaplanowania, 2e w danym przedziale czasowym ze stacji
korzysta ponadprzeciqtnie dula liczba uZytkownik6w i nale?y specjalnie przygotowac tq
stacjE i alokowad na ni4 wiEcej rower6w. Dlatego teZ wnioskujemy o rozrolnienie tych
sytuacji i zastosowanie r62nych czas6w relokacji.
Odpowiedf:
Zarnawiaj qcv nie wpro w adza zmian.

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
3. Wymaganiadotyczqce uruchomienia i eksploatacji WRP
3.5 Rozmieszczenie rower6w w stacjach rowerowych
Ustala sig, ze w godzinach 22-6 powinna zostac wykonana realokacja rower6w, tak, zeby na
Zadnej stacji nie bylo stopni zapelnenia (1),(2) lub (5).
Prosimy o modyfikacjg przez Zamawiqqcego treSci SIWZ poprzez skreslenie 5 stopnia
zapelnienia. Zwracamy uwagQ, ze stopieri zapeLnienia 1) i 5) malqzdecydowanie r62ny efekt
dla uzytkownik6w i tylko stopieri 1) jest dla nich rozwiqzaniem jednoznacznie negatywnym.
O ile sytuacja w kt6rej jest ,,0o/o stanowisk zajgtych", tzn. na stacji nie ma rower6w, jest
sytuacj4 kt6ra powinna trwa6 jak najkr6cej, o tyle sytuacja gdy wszystkie stanowiska s4
zajgte, a nawet jest wiEcej rower6w niz stojak6w, moze wynika6 z kilku czynnik6w, w tym
m.in. z rozeznania operatora i zaplanowania, 2e w danym przedziale czasowym ze stacji



korzysta ponadprzeciEtnie dula liczba uzytkownik6w i
stacjE i alokowa6 na ni4 wiEcej rower6w. Dlatego te2
sytuacji.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcv nie wpro w adza zmian.

nale?y specjalnie przygotowal tq
wnioskujemy o rozr6lnienie tych

Z go dnie z dokumentem,, Opi s prze dmi otu zam6w ienia"
3. Wymagania dotyczqce uruchomienia i eksploatacji WRP
3.6 Wymagania dotyczqce reakcji nazdarzenia
Ustala sig czas reakcji dla uszkodzonych element6w WRP:
a) rower - do 12 godzin dla usterek istotnych dla funkcjonowania roweru np.
uszkodzenie:: laricucha, opony, kola, oSwietlenia, siodelka w tym wspornik i szybkozacisk
wspomika, dzwonka, przeruutek, bagalnlka, hamulc6w, ramy, kierownicy, mechanizmu
korbowego, zapigcia rowerowego, uchwytu dokuj4cego, napEdu elektrycznego,
wlqcznika/v,,yNqcznika napgdu elektrycznego, diody stanu naladowania akumulatora itp.
b) rower - do 48 godziny dla usterek malo istotnych dla funkcjonowania roweru np.
slaby hamulec wymagaj4cy regulacji, scentrowane kolo, uszkodzenie blotnika, oslony
lafcucha, n62ki element rowem wymagaj4cy regulacji / dokrEcenia mocowania np. dzwonka,
elementu dokuj4cego, nie powodujqcych braku bezpieczefrstwa w trakcie korzystania z
roweru, brak naklejek informacyjnych na rowerze, a takle dla usterek estetycznych - rower
obklejony innymi materialami graficznymi, brudny rower itp.
c) stojaki - do 12 godzin nale?y dokona6 naprawy stojaka lub calego zestawu stojak6w,
d) terminal - do 8 godzin dla usterek istotnych takich jak niedzialaj4cy terminal, brak
zasiqgu GSM itp.,
e) terminal i stojaki * do 12 godziny dla usterek estetycznych - obklejone obcymi
materialami grafrcznymi lub brudne elementy stacji.
Prosimy o modyfikacjg przez Zamawiajqcego treSci SIWZ poprzez zmiang zapisu na ,,d)
terminal - do 24 godzin dla usterek istotnych takich jak niedzialajqcy terminal, brak zasiggu
GSM itp."
Odpowiedi:
Zamawiajqcv nie wpro w adza zmian.

Z go dnie z do kumentem,, Op i s przedmi otu zam6w ienia"
3. Wymagania dotyczqce uruchomienia i eksploatacji WRP
3.7 Wymaganiadotyczqce CentrumKontaktu
Wnioskujemy o modyfikacje przez Zamawiqqcego treSci SIWZ poprzez usuniEcie
powyZszego rczdzialu.
W zwiqzku z tym, 2e Centrum Kontaktu jest jednym z najwa2niejszych element6w
sprawnego dzialania calego systemu rower6w publicznych, vr,ylqczenie go do obslugi przez
inny niz wykonawca podmiot, bqdzie mialo bardzo negatywny operacyjny, systemowy i
organizacyjny wplyw na funkcjonowanie calego projektu.
Zaproponowany proces nie zostal precyzyjnie opisany, w zwi4zku z tym niemoZliwe jest
dokonanie nawet przyblihonej wyceny koszt6w jego przeprcwadzenia. Nie wiadome sq takie
kluczowe kwestie jak terminy, w kt6rych mialoby nastqpii przejgcie obowi4zk6w przez
MCK, w jakim zakresie, jak mialaby nastqpid integracja systemu Operatora z istniej4cym
systemem MCK, jak wyglada system informatyczny stosowany przez MCK, jakie bylyby
parametry jakoSciowe i terminowe obslugi klient6w itp.? Nie jest moZliwe oszacowanie
koszt6w takiego "przejScia" nie znajqc struktury informatycznej systemu MCK ani zakresu,
kt6ry zostanie przez MCK przejgty orazw jakim terminie?
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NaleZy zauwuZy1,2e kwestie te maj4 fundamentalne znaczenie dla prawidlowo6ci realizacji
calego zam6wienia. Centrum Kontaktu bEdzie platform4 wymiany informacji pomigdzy
uZytkownikami systemu a jego zarzqdcq. Wszystkie informacje w zakresie dzialania systemu
bEdq przekazywane do tego centrum. Oddanie centrum Kontaktu we wladanie podmiotu
trzeciego powoduje, ze proces organizacyjno-decyzyjny zupelnie niepotrzebnie wzbogacony
zostaje o jeszcze jedno ogniowo, jeden podmiot, co wywola szereg komplikacji
organizacyjnych oraz wydluzy proces decyzyjny. Wszystkie zadaria zwiryane z serwisem,
flotq oraz generalnie funkcjonowaniem systemu obarczone s4 karami umownymi, co
powoduje istotne ryzyko powstawania w4tpliwoSci/spor6w w zakresie odpowiedzialno6ci za
powstale uchybienia. W takiej sytuacji nie ma podstawy do karania wykonawcy za
niedotrzymanie parametr6w systemu, jei:eli wykonawca nie mial dostqpu do niekt6rych
informacji lub m6gt otrzyma(, je z opS2nieniem. Niew4tpliwie sytuacja, gdy wszelkie
informacje wplywaj4 bezpoSrednio do wykonawcy powoduje, ze wykonawca natychmiast
staje siE dysponentem tej informacji i ma mozliwoS6 natychmiastowej reakcji. Przekazanie
mu zaS tej informacji przez podmiot trzeci powoduje skr6cenie czasu na podjgcie decyzji.
Niezmierniewuirytejest, ze pozostawienie centrum kontaktu w gestii wykonawcy, pozwoli mu
zoptymalizowadproceszarzqdzarriasystemem.
Dodatkowo, Klienci WRP do tej pory mogli korzysta6 z inrrych system6w rower6w
publicznychbez potrzebnej dodatkowej rejestracji. W przypadku obslugi Centrum Kontaktu
przez MCK, Zaden Operator nie bgdzie m6gl udostqpnid takiej uslugi ze wzglpdu na ochrong
danych osobowych oraz informacji poufnych.
W celu zapewnienia jak najwylszej jakoSci oferowanych uslug, satysfakcji klienta
wnioskujemy o wykreSlenie zapisu o integracji zadan obslugi WRP z MCK w caloSci i
okreSlenie parametr6w obslugi Centrum Kontaktu w ramach zadania realizowanego przez
Wykonawcp.
Ze wzglqdu na cigzar gatunkowy zadania Centrum Kontaktu w calo5ci projektu, zwracamy sig
z wnioskiem o udostqpnienie kompletu informacji nt. zasadjego funkcjonowania w ramach
WRP naminimum 2 tygodnie przed terminem skladania ofert (tj. do 13 czerwca br. lub o
Wznaczenie nowego terminu skladania ofert).
OdpowiedZ:
Z uwagi na strategiczne cele rozszerzania uslug miejskich w oparciu o MCK Warszawa
19115, odrzucamy moZliwoSi usunigcia rozdzialu 3.7. NaleZy zauwuZyl, iL sqto zapisy
alternatywne, uwarunkowane brzmieniem pkt.2 z sekcji D - zgodnie z ktorym Zamawiajqcy
zastrzega sobie wyb6r Wariantu integracji systemu WRP z systemem MCK Warszawa l9115.
Wykonawca zobowiqzany bpdzie do zastosowania siQ do decyzji Zamawiajqcego w
okre Sl o nych pr zez Zatnawiaj qce go warunkach cz as owych.

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
3.Wymagania dotyczqce uruchomienia i eksploatacji WRP
3.7 Wymaganiadotycz4ce CentrumKontaktu
D. W ramach wykonania Przedmiotu Zanowienia:
14, System Centralny wtaz zbazqdanych obslugujqcych system v,rypo|yczania rower6w
mohe byi autorskim systemem wskazanym przez Wykonawcg, zamieszczonym na serwerze
wskazanym przezZamawiajqcego i umoZliwiaj4cym integracjg z systemem MCK Warszawa
191 15;

Zwracamy siE z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacjq, iz ,,System Centralny wraz z
bazq danych obsluguj4cych system wypo?yczania rower6w mohe byi autorskim systemem
wskazanym przez Wykonawcg, zamieszczonym na serwerze wskazanym ptzez
Zanawiajqcego lub w chmurze obliczeniowej". Systemy informatyczne rower6w publicznych
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czesto instalowane s4 nie na konkretnych serwerach, a w chmurze informatycznej, to jest
r ozw iqzaniem te chni c zny m b ar dziej zaawan so wffi yrrr, szyb s zym i niezawo dnym.
OdpowiedZ:
System Centralny posiadajqcy udokumentowane API do funkcji systemu Wykonawcy wraz z
bazq danych obslugujqcych system, vrypozyczania rower6w mo2e byi autorskim systemem
wskazanym przez Wykonawcq, zarnieszczonym na serwerze wskazanym ptzez
zamawiajqcego i umozliwiaj4cym integracjg z systemem MCK warszawa l9l l5.

Zgo dnie z dokumentem,, Opi s przedmiotu zam6wienia"
3. Wymagania dotyczqce uruchomienia i eksploatacji WRp
3.9 Wymagania dotyczqce rczliczeh
Przych6d Zamawiajqcego stanowi calo56 kwot pobranych od klient6w za wynajgcie roweru
orcz oplat za pr zeh,r o c zenie | 2 - godz i nne go o kre s u v,y p o 2y c zeni a.
Prosimy o modyfikacjp przez Zamawiajqcego treSci SIWZ poprzez zmiang zapisu na
,,Przych6d Wykonawcy stanowi caloS6 kwot pobranych od klient6w za wynajgcie roweru
orazoplatzaprzek,roczeniel2-godzinnegookresuv,rypo|yczenia"
Z naszego doSwiadczenia i obserwacji wynika, ze ustalenie przychod6w z vrypolyczeh jako
przychod6w Wykonawcy, jest bardzo wahnym elementem premiujqcym zaangaaowanie
Operatora w harmonijny rozw6j systemu, jego aktywnq promocjE i osi4gniecie sukcesu
projektu. Z naszego doSwiadczenia i obserwacji wynika, Ze w miastach, w kt6rych oplaty z
tytulu korzystania z rower6w miejskich s4 po stronie operatora) ma miejsce intensywniejsza
promocja systemu, co przeklada sig na wigksze zainteresowartie zar6wno mieszkaric6w jak i
turyst6w korzystaniem z systemu a wigc i na sukces calego przedsigwziEcia, a w
konsekwencji na budowanie wizerunku miasta przyjaznego dla rowerzyst6w i dla
zr6wnowa2onego rozwoju. Oplaty z t7ttilu korzystania z WRP w skali miasta i jego
przychod6w z tfirtlu rchnych form komunikacji publicznej, bgd4 znikome, natomiast dla
Operatora stanowi6 bgdqbardzo znaczqcqzachgtg do aktywnego dzialania i promowania
systemu.
Alternatywnie proponujemy zapis o podziale przychod6w w ustalonej proporcji miEdzy
Zamawiajqcego a Wykonawcq.
Odpowiedf:
Zamawiaj qcy nie wpro w adza zmian.

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia"
3. Wymagania dotyczqce uruchomienia i eksploatacji WRP
3.10 Informacje dodatkowe
g) Zamawiajqcvdopuszczamo2liwoS6:
- wydluZenia okresu funkcjonowania WRP przy sprzyjaj4cych warunkach atmosferycznych
na wniosek Wykonawcy lub na podstawie samodzielnej decyzji Zamawiajqcego.
Zwracamy sip z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o okreSlenie z jakim minimalnym
wyprzedzeniemzamawiaj4cy mohe wnioskowa6 o wydluzenie okresu funkcjonowania WRP i
z jakim wyprzedzeniem poinformuje o terminie zakonczenia wydluzonego sezonu?
Wykonawca powinien miei minimum 2 tygodnie na przygotowanie logistyki, zaplecza,
serwisu itp. na wydluZenie okresu funkcjonowania systemu i powinien z minimum 2
tygodniowym wyprzedzeniem zna(, termin zakofczenia wydluZonego sezonu.
Odpowiedi:
W przypadku podjEcia decyzji o wydlu2eniu okresu funkcjonowania WRP, Zamawiajqcy
poinformuje WykonawcQ o ww. zmianachna minimum 2 tygodnie przedwejSciem w Zycie.
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Zgodnie z dokumentem,,Zalqcznik 1 do OPZ"
Znacznie wigksza niz obecnie powierzchnia terminalu powinna byc przeznaczona pod dobrej
jakoSci mapy i schematy dotyczqce systemu Veturilo (lokalizacja stacji), jak r6wnieZ systemu
komunikacji rowerowej (sie6 dr6g dla rower6w i pas6w rowerowych)
Zvnacamy siE z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacjq, iz ,,Zamawiajqcy przekaae
Wykonawcy docelowe mapy w odpowiednim pliku grafrcznym w dniu podpisania umowy".
Prosimy o doprecyzowanie, czy mapy na terminalu maj4 prezentowad wszystkie lokalizacje
stacji czy jedynie przyblilony obszar (sektor) miasta pokazuj4cy najbliasze stacje.
Czy mapy na terminal zostan4 opracowaneldostarczone przez zamawiajqcego w postaci
gotowej do umieszczenia na terminalu czy te2bpdqone musialy zostal przygotowane przez
wykonawcA?
OdpowiedZ:
Mapa w terminalu powinna byd dostEpna w ramach interfejsu co opisuje pkt. 2.3.1 lit. c)
OPZ.

Zgodnie z dokumentem,,Zalqcznik 1 do OPZ"
Zaleca siE zmianq naklejek z czerwonej na br4zow4 w nawi4zaniu do kolorystyki MSM na
terenach zabytkowych
Zwracamy sig z pro6bq o wyjaSnienie czy wym6g zmiany koloru naklejek terminala na
br4zow4 (zgodnqz MSM) na terenach zabytkowych dotyczy jedynie kolor6w akcentujqcych
logo WRP czy teL dotyczy wszystkich element6w layoutu stacji?
Czy wym6g dostosowania kolorystyki terminali w strefach zabltkowych naklada obowiqzek
zastosowania sig w pelni do wymog6w MSM, m.in w czgsci doSczqcej stosowanej
typografii?"
OdpowiedZ:
Wykonawca zobowiqzany jest przygotowa(, i uzgodni6 projekty zgodnie z $4 ust. l. pkt. 3.
Umowy.

Zgo dnie z dokumentem,,lJmowa"
$3-PrzedmiotUmowy
5. Zamawiajqcy zastrzega mo2liwoS6 skorzystania z prawa opcji, polegaj4cego na
zwiEkszeniu liczby stacji i rower6w w systemie WRP, w ramach kt6rego zakNada,2e:
Prosimy o wskazanie terminu, liczonego od zawarcia umowy, w jakim Zamawiajqcy bpdzie
mial prawo skorzystaniazprawaopcji. Informacjata jest istotna dla kalkulacji ceny oferty.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy bEdzie mial prawo skorzystania z prawa opcji przez caly okres trwania Umowy.

Zgodnie z dokumentem,,LJmowa"

$3-PrzedmiotUmowy
S.Zamawiajqcy zastrzega mozliwoS6 skorzystaniaz prawa opcji, polegaj4cego na zwiEkszeniu
hczby stacji i rower6w w systemie WRP, w ramach kt6rego zaklada, Ze:

3)Ceny jednostkowe prawa opcji bgd4 tozsame z zamowieniem podstawowym, okreSlone w
Formularzu cenowym, przy czym okres zaplaty bEdzie rozlo2ony na platnoSci miesigczne
zgodnie z pozostalym okresem funkcj onowania Umowy.
Prosimy o potwierdzenie, 2e cena jednostkowa bgdzie tozsama z kwot4 z zatrt6wienia
podstawowego i zgodna z formularzem cenowym bez wzglgdu na okres przez jaki rowery
objpte prawem opcji bgd4 eksploatowane. Takie rozwiqzanie jest jedynym rozs4dnym.
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PodkreSlamy, 2e nie jest wiadomo kiedy i w jakim zakresie Zarnawiajqcy z prawa opcji
skorzysta. Taka wiedza ma zaS fundamentalne znaczenie dla kalkulacji ceny oferty. Nie
wiedz4c kiedy i ile rower6w wykonawca bgdzie musial dostarczyi, nie jesteSmy w stanie
skalkulowa6 ceny dla tych rower6w, jeSli cena ta miaLaby byc liczona proporcjonalnie do
okresu korzystania z nich. Co niezmiernie istotne koszty zwiqzane z dostarczaniem stacji i
rower6w bgd4 takie same, ale okres ich amortyzacji bgdzie na pewno kr6tszy - nie wiadomo
jednak o ile. Mo2e sip zdarzy6, 2e Zamawiajqcy z prawa opcji skorzysta np. 12 miesiEcy
przez wygaSniEciem umowy. Wtedy wykonawcabgdzie czerpal. z nich korzySci tylko przez
kilka miesigcy, a poniesie takie koszty jak * przypadku rower6w i stacji objgtych
zamrowieniem podstawowym, dla kt6rych czas eksploatacji wynosil bpdzie ok. 4 lat. W takiej
sytuacji, aby pokryi sam koszt dostarczenia stacji i rower6w nieodzowne byloby
przeniesienie czESci koszt6w na zarn6wienie podstawowe. Jest to tym bardziej istotna
kwestia, jeSli weZmie sig pod uwagQ zakres prawa opcji, kt6re stanowi bardzo istotny procent
w stosunku do zam6wienia podstawowego. A w zwiqzku z powyaszym koszt jej realizacji
bylby bardzo istotny.
Dodatkowo stacje realizowane w ramach prawa opcji bgd4 prawdopodobnie lokalizacjami
leZqcymi w oddaleniu od centrum systemu, na obrzelach lub peryferiach systemu, co te2
bgdzie podnosilo ponad-proporcj onalnie koszty funkcj onowania systemu.
Odpowiedi:
Zamawialqcy potwierdza, 2e ceny jednostkowe prawa opcji bgd4 tozsame z zam6wieniem
podstawowym, okreSlone w Formularzu cenowym, przy czym okres zaplaty bgdzie rozlohony
na platnoSci miesigczne zgodnie zpozostalym okresem funkcjonowania Umowy.

Zgodnie z dokumentem,,LJmowa"

$ 4 - Harmonogram
l. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie zponilszym harmonogramem:
4) Wykonawca dostarczy rowery oraz wykona monta? urzqdzeh stacji rowerowych I
etapu WRP po zatwierdzeniu przez Zamawialqcego projekt6w i dokumentacji okreSlonych w
pkt.l-2, uzyskaniu uzgodnieri, o kt6rych mowa w pkt. 3 oraz po uzyskaniuprzez Wykonawcq
wszelkich potrzebnych uzgodnief zwiqzanych z uruchomieniem I etapu, na co najmniej 14

dni przed przewidywanym terminem uruchomienia I etapu WRP, jednak nie wczeSniej niz 15

grudnia 2016 roku,
Prosimy o modyfikacjg przez Zamawiqqcego treSci SIWZ poprzez zmiang zapisu na ,,na co
najmniej 5 dni przed przewidywanym terminem uruchomienia I etapu WRP, jednak nie
wczeSniej ni?15 grudnia 2016 roku". Wedlug zaproponowanego harmonogramu mialoby to
nastqpii w polowie lutego, tj. w okresie zimowym , kiedy prawdopodobnie bgdqwystgpowa6
najbadziej niesprzyjaj4ce warunki atmosferyczne. Dodatkowo sam harmonogram realizacji
tak ogromnego projektu jest bardzo napiEty i terminowo k6tki. Dlatego teL sugerujemy
skr6cenie opisywanego okresu do 3-5 dni, co da wykonawcy wiqcej czasu na ostateczne prace
montazowe.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy dokonuje zmiany $4 ust. 1. pkt. 4) projektu Umowy na: ,,Wykonawca dostarczy
rowery oraz wykona montaz urzqdzeh stacji rowerowych I etapu WRP po zatwierdzeniu
przez Zarnawiajqcego projekt6w i dokumentacji okreSlonych w pkt. 1-2, uzyskaniu
uzgodnieri, o kt6rych mowa w pkt. 3 oraz po uzyskaniu przez Wykonawcq wszelkich
potrzebnych uzgodniefi zwrqzanych z uruchomieniem I etapu, na co najmniej 7 dni przed
przewidywanym terminem uruchomienia I etapu WRP, jednak nie wczeSniej niz15 grudnia
2016 roku.".
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Zgodnie z dokumentem,,LJmowa"

$ 4 - Harmonogram
l. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie zponi2szym harmonogramem:
8) uruchomienie I etapu WRP mole nastqpi6 wylqcznie po potwie-rdzeniu przez
Zamawiajqcego prawidlowoSci dzialania WRP i gotowoSci Wykonawcy do uruchomienia I
etapu WRP, w dniu I marca 2017 roku.
9) dostarczenie rower6w oraz montu| urzqdzeri stacji rowerowych II etapu WRp
powinien nastqpii w terminie do dnia I czerwca2}IT rcku,
Prosimy o modyfikacjp przez Zamawiajqcego treSci SIWZ poprzez zmianE zapisu na ,,9)
dostarczenie rower6w oraz monttz wzqdzeri stacji rowerowych II etapu WRP powinien
nastqpi6 w terminie do dnia I wrzesnia 2017 roku"
Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie wszystkich zgod mezbgdnych do podl4czenia stacji
do sieci energetycznej moZe zajqd v,rykonawcy nawet do 12-15 miesigcy. Jezeli Zamawiajqcy
nie zagwarantuje przylqczy energetycznych, to wnioskujemy o przesuniqcie wdroZenia stacji
rower6w elektrycznych na 12 miesigcy od podpisania umowy.
Dodatkowo prosimy o przewidzenie w zakresie przeslanek zmiany umowy, takae zmiany
terminu rcalizacji, w sytuacji, gdyby pomipdzy zawarciem umowy a terminem dostarczenia I
etapu WRP byto mniej niz 6 miesigcy. Analogicznie prosimy o przewidzenie w zakresie
przeslanek zmiany umowy, takhe zmiany terminu realizacji, w sytuacji, gdyby pomiEdzy
zawarciem umowy a terminem dostarczenia II etapu WRP bylo mniej niL12 miesiqcy.
NaleZy wziqt pod uwagE, 2e z roLnych przyczy\ jak np. przedlulajqca 'sig 

procedura
przetargowa zawarcie umowy mohe nastqpi6 w takim czasie, 2e realizacja I i II etapu WRP
nie bEdzie mozliwa w przyjgtych terminach. Wnioskuj emy zatem, aby zagwarantowad na tym
etapie postEpowania minimalny termin pomigdzy zawarciem umowy a realizacjq
poszczeg|lnych etap6w. Zmiana umowy zawsze zazwyczaj budzi kontrowersje i jest
przyczynq niepotrzebnych rozbieZnoSci. Aby uchylid stan zbgdnej niepewnoSci prosimy o
przyj Ecie minimalnych termin6w.
OdpowiedZ:
Zarnawiajqcy nie wpro w adza zmian.

Zgodnie z dokumentem,,IJmowa"

$ 8 - Lokalizacje
1. Zamavtiajqcy przekahe Wykonawcy v,rykazlokalizacji stacji rowerowych oruzmapy w
skali 1:500 (1 egz. na papiene + | egz. na plycie CD) z zaznaczonymi szczeg6lowymi
lokalizacjami stacji rowerowych udostppnianych przez Zamawiajqcego w ramach I i II etapu
WRP
Zv,nacany sig z wnioskiem o uzupelnienie dokumentacji o wskazanie lokalizacji wszystkich
stacji (standardowych, elektrycznych, dzieciEcych) wraz z ich planowan4 wielkoSci4 (iloSci4
stojak6w) w celu dokonania oceny i kalkulacji dzia\afi logistycznych i serwisowych.
Odpowiedf:
Wszystkie stacje bgd4 zlokalizowane w obrqbie m.st. Warszawy i tak naleay kalkulowai
ofertg.

Zgodnie z dokumentem,,lJmowa"
$ 8 - Lokalizacje
L Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy v,rykaz lokalizacji
skali 1:500 (1 egz. na papierze + I egz. na plycie CD) z

stacji rowerowych orazmapy w
zaznaczony mr szczegolowymi



lokalizacjami stacji rowerowych udostqpnianych przez Zamawiaj4cego w ramach I i II etapu
WRP
Zwracamy sig z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacj g, iz ,,Zamawiaj4cy przekaae
Wykonawcy, w dniu podpisania umowy, Wkaz lokalizacji stacji rowerowych oraz mapy w
skali 1:500 (1 egz. na papierze + I egz. na plycie CD) z zaznaczonymi szczegolowymi
lokalizacjami stacji rowerowych udostEpnianych przez Zamawiajqcego w ramach I i II etapu
WRP''
Prosimy r6wnie2 o doprecyzowanie formatu mapy, tj., 2e,,mapa powinna by6 docelowym
materialem do wydruku na stacjach".
OdpowiedZ:
Mupy opisane w $ 8 ust. 1. projektu Umowy Zamawiajqcy przekaae Wykonawcy w
odpowiednim pliku graftcznym w terminie 90 dni od podpisania Umowy. Natomiast mapa
dostgpna na terminalu powinna byd w formie interfejsu co opisuje pkt.2.3.I lit. c) OPZ,

Zgodnie z dokumentem,,IJmowa"
$ 8 - Lokalizacje
4.W kaZdym roku kalendarzowym, w okresie od I marca do 30 listopada, Wykonawca na
ZqdarieZanawiajqcego zobowi4zany jest do bezplatnego przeniesienia do nowych lokalizacji
do 10 stacji rowerowych (lub ich element6w zgodnie z zatoZeniem, Ze 1 stacja rowerowa
obejmowad bqdzie 1 terminal oraz 22 stojaki) zgodnie z Zqdarriami i wskazaniami
Zarnawiajqcego; w przypadku zgloszenra przez Zanawiajqcego Lqdania dotycz4cego
przeniesienia w roku kalendarzowym wipcej niz 10 stacji rowerowych Wykonawca
zobowiqzarry bgdzie do ich przeniesienia zgodnie z dyspozycjqZamawiajecego, przy czym
Zamawiajqcy zobowiqzany bgdzie do zaplaty na rzecz Wykonawcy zryczaltowanej oplaty w
wysokoSci 3000,00 zlbrutto zakaZdqprzeniesionqna 2qdarrie Zanawiaj4cego w okresie tego
samego roku stacjE rowerowepowyZej 10.

Zwracamy siE z proSb4 o wyjaSnienie jak czgsto w ci4gu jednego sezonu dokonywane bgd4
przeniesienia stacji naLqdanieZamawiajqcego, poniewaZ kahdatakazmianamohe generowad
znaczne koszty zwiqzane z przeprowadzaniem aktualizacji map na stacjach. Zwracamy sig z
proSb4 o potwierdzenie, 2e povnlr?sze koszty pokrywane bgdq przez Zamawiajqcego lub
alternatywnie, 2e Wykonawca bgdzie zobowiqzany do wymiany map na stacjach
maksymalnie 2 rczy do roku, tj . np. na pocz4tku oraz w polowie danego sezonu.
Odpowiedi:
Mapa dostgpna na terminalu powinna by6 w formie interfejsu co opisuje pkt.2.3.l lit. c) OPZ,
a ewentualna zmiana lokalizacji stacji nie powoduje dodatkowych koszt6w zwiqzanych z
wymian4 m ap na terminalu.

Zgo dnie z dokumentem,,IJmowa"

$ 10 - Reklamy
1. Zamawiajqcy wyraha zgodg na wykorzystanie rower6w WRP przez WykonawcE w
okresie zaruqdzania i kompleksowej eksploatacji WRP do cel6w reklamowych.
2. Maksymalna dopuszczalna powierzchnia reklamowa wynosi 1,0 m2 dla kazdego
roweru.
3. Zamawiajqcy zabranraumieszczania reklam na innych niz rowery elementach WRP.
Prosimy o modyfikacjg przez Zamawiajqcego treSci SIWZ poprzez zmiang zapisu na
dopuszczajqcy:
- moZliwoSd umieszczama rcklam na stronie internetowej systemu WRP (w tym na
podstronach konta uZytkownika)
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- mo2liwoSc umieszczaria na stronie internetowej WRP ( w tym na podstronach konta
uZytkownika) komunikat6w informacyjnych (w formie tekstowej i graficznej)
- mo2liwoS6 umieszczarria reklam w aplikacji mobilnej systemu WRP ( w tym na
podstronach konta uzytkownika)
- mozliwoSd umieszczania w aplikacji mobilnej WRP komunikat6w informacyjnych (w
formie tekstowej i graficznej).
PowyZsze elementy pozwol4 na bardziej atrakcyjne skalkulowanie oferty, a nie bgd4 ze

wzglEdu na sw6j charakter stanowid utrudnienia w dostppie uZytkownika do realizowanej
uslugi.
OdpowiedZ:
Zarnawiaj qcy nie wpro w adza zmian.

Zgo dnie z dokumentem,,LJmowa"

$ 11 - Rachunek bankowy
2. Ustala sig miesigczny okres rozliczeniowy rozpoczynajqcy sig pierwszego dnia
kuzdego miesi4ca i konczqcy siq ostatnim dniem tego miesiqca. Za niepelne miesi4ce

rozliczenie bgdzie nastEpowalo po zakoriczeniu tego miesi4ca.

3. Wykonawca bgdzie przekazywal do Zamawiajqcego caloSi kwot pobranych od

klient6w z tytt:/ru oplat za wynajgcie roweru onz oplat za przehoczenie l2-godzinnego
okresu v,rypo?yczenia, za kaady okres rozliczeniowy. NaleZnoSci te bqd4 na biezqco

przelewane na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajqcego, w terminie do 10 dnia
danego miesiEcznego okresu rozhczeniowego, do 20 dnia danego miesiEcznego okresu
rozliczeniowego oraz ostatniego dnia roboczego kuzdego kolejnego miesiqczfiego okresu
rozliczeniowego(decydujedatauznaniarachunkuZamawraiqcego).
Prosimy o modyfikacjg przez Zamawiajqcego treSci SIWZ poprzez zmiang zapisu na ,,3.

Wykonawca bEdzie przekazywal do Zamawiaj4cego caloS6 kwot pobranych od klient6w z
tytulu oplat za wynajpcie roweru oraz oplat za przek,roczenie |2-godziwrego okresu
wypo?yczenia, zakaady okres rozliczeniowy. Nale2noSci te bgd4 na przelewane na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiqqcego, w terminie do 10 dnia miesi4ca nastgpuj4cego po

zakonczeniu danego okresu rozliczeniowego (decyduje data uznania rachunku
Zamawiajqcego)".
Zaproponowane rozwiqzartiejest bardziej optymalne w zwiqzku z dokonuj4cymi sig w trakcie
trwania danego miesi4ca korektami zwiqzanymi zreklamacjami, wyjaSnianiem naliczeri oplat
itp. Rozliczenia miesipczne sq standardem, kt6ry sprawdza siE w wipkszoSci system6w
rower6w publicznych.
OdpowiedZ:
Zarnawiaj qcy nie wpro w adza zmian.

Zgodnie z dokumentem,,IJmowa"
8. R6znice wynikaj4ce z wysokoSci wplat wykonanych na podstawie ust. 3 oruz korekt
wynikaj4cych z rozpatrzenia reklamacji, opisanych w ust. 7 , bgdqregulowane raz w roku, na

zakoirczenie sezonu, do dnia 20 grudnia kazdego roku.
Prosimy o modyfikacjg przez Zarnawiajqcego treSci SIWZ poprzez zmiang zapisu na ,,8.
R62nice wynikaj4ce z wysokoSci wplat wykonanych na podstawie ust. 3 oraz korekt
wynikaj4cych z rozpatrzenia reklamacji, opisanych w ust. 7, bgdq regulowane w kolejnym
mi e s i4cu r o zliczeniowym, nastEpuj qcym p o mi e s i 4cu wy stqp ienia r 6 Znicy" .

Obecny zapis oznacza bardzo niekorzystne z punktu widzenia Wykonawcy rozwrqzarie, w
kt6rym Zamawiajqcy bgdzie otrzymywal od Wykonawcy nieslusznie pobrane oplaty od
u2ytkownik6w i zwracal je dopiero na koniec danego roku. Oznaczto,2e Wykonawca bgdzie



musial rozliczyt sig z uzytkownikiem ze Srodk6w wlasnych i de facto kredytowai przez caly
sezon czESi kont i u2ytkownik6w.
OdpowiedZ:
Wykonawcaprzelewaj4c wplaty od uZytkownik6w z tl.tulu wplat wykonanych na podstawie
ust. 3 powinien uwzglgdnia(' bie?;qce saldo kazdego z kont, tj. uwzglqdnia(, rbwniez
zmniejszenie kwot z tfilu korekt (np. reklamacje). Takie dziaNanie moae powodowai
powstanie na koniec sezonu nadplaty lub niedoplaty w stosunku do kwot zatwiirdzonych w
raportach. Do tej r62nicy odnosi sig ust. 8

Zgodnie z dokumentem,,umowa"
$ 12 - Prawa autorskie
1. w ramach wynagrodzenia, o kt6rym mowa w $ 15 pkt. 1 umowy, wykonawca
udziela Zamawiajqcemu nieograniczonej czasowo licencji wylqcznej na wszystkie elementy
systemu WRP, kt6re stanowi4 utw6r w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych lub kt6re podlegaj4 ochronie rta podstawie ustawy prawo wlasnoSci
przemyslowej jako wz6r przemyslowy lub wz6r uZytkowy, na czas nieokre5lony, od dnia
uruchomienia WRP z prawem do korzystania dla cel6w utrzymania. eksploatacji i rozwoju
systemu WRP w kolejnych okresach po zakoriczeniu okresu obowi4zywania Umowy, w
szczeg6lnofici Zanawiajqcy na podstawie licencji udzielonychprzez WykonawcE uprawniony
zostaje do korzystania ze wszystkich utwor6w wltworzonych lub udostEpnionych przez
Wykonawcg dla cel6w eksploatacji, ttrzymania i rozwoju systemu WRP, w szczegolnoSci
projekt6w, urzqdzeh i oprogramowania. Licencja udzielana jest Zamawiaj4cemu z prawem
udzielania dalszych sublicencj i.
prosimy o potwierdzenie, 2e

- Zamawiajqcy lqda licencji wylqcznej na wszystkie elementy systemu WRP przez co nale?y
rozumiei, ze elementy te nie bEd4 wykorzystywane na rzecz innych system6w niZ system
WRP. W szczeg6lnoSci Zamawiajqcy nie uZyje oprogramowania narzecz innych system6w,
niZ system WRP.
- Zamawiaj4cy bgdzie udzielaL sublicencji tylko podmiotom, kt6re w jego imieniu b9d4
zrzqdza1 systemem WRP. Prosimy o potwierdzenie,2e sublicencja nie bgdzie udzielana na
r zecz iwry ch system6w rowerowych.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy potwierdza, iz na podstawie udzielonej licencji i ewentualnie udzielanej
sublicencji, elementy systemu WRP nie bEdq wykorzystywane na rzecz innych system6w niZ
system WRP.

ru$ffiro$
Zgodnie z dokumentem,,LJmowa"

$ 12 - Prawa autorskie
2. Licencja nie wygasa wskutek zakonczenia okresu obowi4Tywania niniejszej Umowy.
Zwracamy siQ z proSb4 o wyjaSnienie intencji pozyskiwania przez Zamawiqqcego
niewygasaj4cej licencji na system, w sytuacji, w kt6rej kontrakt ulega zakonczeniu i
Zamawiajqcy nie odkupuje sprzgtu?
OdpowiedZ:
Wykonawca udziela Zamawiajqcemu nieograniczonej czasowo licencji vr,ylqcznej na
wszystkie elementy systemu WRP, kt6re stanowi4 utw6r w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych lub kt6re podlegaj4 ochronie na podstawie ustawy prawo
wlasnoSci przemyslowej jako wz6r przemyslowy lub wz6r uZytkowy, na czas nieokreSlony,
od dnia uruchomienia WRP z prawem do korzystania dla cel6w utrzymania. eksploatacji i
rozwoju systemu WRP w kolejnych okresach po zakonczeniu okresu obowi4zywania
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Umowy, w szczeg6lnosci Zamawiaj4cy na podstawie licencji udzielonych przez Wykonawca
uprawniony zostaje do korzystania ze wszystkich utwor6w wytworzonych lub
udostqpnionych przez WykonawcE dla cel6w eksploatacj i, utrzymania i rozwoju systemu
WRP, w szczegolnoSci projekt6w, urzqdzeh i oprogramowania. Licencja udiielana jest
Zamawiajqcemv z prawem udzielania dalszych sublicencji.

Zgo dnie z dokumentem,,lJmowa"
$ 13 - Dane osobowe
1. Baza danych klient6w, pozyskana w procesie zawierania um6w z klientami, bgdzie
traktowana przez Wykonawca jako material poufny i nie bqdzie wykorzystywana do
jakichkolwiek cel6w innych ni? zwiqzane z realizacj4 niniejszej Umowy, w szczeg6lnoSci
Wykonawca nie mo2e wykorzystywad danych osobowych dla cel6w reklamowych lub
marketingowych.
Prosimy o modyfikacjp przez Zamawiajqcego treSci SIWZ poprzez zmiang zapisu, na
nastEpuj4cy:
- zamawraiQcy dopuszcza mo2liwoS6 wysylania do wszystkich uZytkownik6w WRp tresci
reklamowych w postaci wiadomoSci e-mail i SMS lub jedynie to tych uzytkownikbw,kt6rzy
zgodzlli sig na otrzymywanie tresci reklamowych.
lub
- zamawialqcy dopuszczamozliwoSi wysylania tresci reklamowych w postaci wiadomojci e-
mail i SMS do uZytkownik6w WRP, ktorzy zgodzih siQ na otrzymywanie treSci
reklamowvch.
otaz
- zamawiaiqcy dopuszcza mo?,liwoSd wysylania do wszystkich uzytkownik6w
informacyjnych/ komunikat6w zwiqzanych z dzialaniem systemu WRP w postaci
e-mail i SMS.
PowyLsze elementy pozwolq na bardziej atrakcyjne skalkulowanie oferty, a
wzglgdu na sw6j charakter stanowii utrudnienia w dostEpie uZytkownika do
uslugi.
Odpowiedf:
Zamawiaj qcv nie wpro w adza zmian.

Zgodnie z dokumentem,,LJmowa"

$ 15 - Wynagrodzenie
1. WartoS6 Umowy nie przekroczy kwoty
1) w roku 2017 kwoty
Zwracamy sig z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacj g, iz ,,Za dostarczenie rower6w i
uruchomienie WRP - Wykonawca wystawi fakturE po wykonaniu uslugi 30Yo ceny brutto
wskazanej w formularzu ofertowym". PowyZsze rozwiqzanie finansowe stosowane jest w
rozliczeniach w innych systemach rower6w publicznych, np. w Polsce w tr odzi i pozwala
wykonawcy nabardziej atrakcyjne cenowo skalkulowanie oferty, w zwiqzku z ograniczeniem
kredytu inwestycyjn ego zwiryanego z dostar czanym sprzptem.
Odpowiedf:
Zarnaw iaj qcv nie wpro w adza zmian.

Zgodnie z dokumentem,,umowa"
$ 15 - Wynagrodzenie

WRP treSci
wiadomoSci

nie bgdq ze
realizowanej
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4. Zmiarry, o kt6rych mowa w ust. 3, mog4 zostal wprowadzone jedynie w przypadku,
jezeli Strony Umowy (Zarnawiajecy i Wykonawca) zgodnie uznaj4 2e zaszNy wskazane

okolicznoSci oraz wprowadzenie zmianjest konieczne i niezbqdne dla prawidlowei realizacji

zam6wienia. Zmiana wynagrodzenia moze nastqpii jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i
prawnego orazpo zbadaniu dokumentow, kt6re Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia

wplywu zmiany przepis6w na wysokoS6 nale2nego mu wynagrodzenia. Wynagrodzenie

zostanie odpowiednio zwigkszone/zmniejszone o kwotg odpowiadaj4c4 wzrostowi/obni2ce

udokumentowanych koszt6w o kt6rych mowa powyZej, od daty faktycznei zmiany koszt6w

wykonania zam6wieni a przez Wykonawcg.

Prosimy o usunigcie sformutowania'. ,,oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbEdne

dla prawidlowej realiz acji zarnowienia".
Zgodnie z Art. I42 ust.5 ustawY PzP:

Umowa zawarta na okres dNuaszy niZ 12 miesiqcy zawiera postanowienia o zasadach

wprowadzania odpowiednich zmian wysokoSci wynagrodzenia naleZnego wykonawcy, w

przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towar6w i uslug,

Zi wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust' 3-5

ustawy z dnia l0 puldziernika2}}2 r. o minimalnym wynagrodzeniu zaptacQ,

3) zisad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokoSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne

- jeZeh zmiarry te bEd4 mialy wplyw na koszty wykonania zam6wieni a przez wykonawcq'

W Swietle powyZsiego jedynym ograniczeniem dla wprowadzenia zmiany wynagrodzenia

jest okoliczn66, Le zmiany te maj4 wplyw na koszty wykonania zam6wienia. Ustawa Pzp
"Ladnych 

dodatkowych przeslanek nie zawiera i nie statuuje prawa do uzale2niania zmiany

wynagrodrenia od jut l"is jeszcze dodatkowych przeslanek. Wobec powyZszego uzaleZnianie

Oot<onania zmiany dodatkowo od koniecznoSci i niezbpdnoSci zmian dla prawidlowej

realizacji zam6wienia stanowi naruszenie wskazanego przepisu \ ptzeczy celowi jego

*pro*udr.nia do ustawy Pzp. Jedynym ograniczeniem ustawowym mozliwoSci dokonania

,iiuny wynagrodzenia,lest brak wykazania wp\ywu na wysokoS6 koszt6w zwiqzanych z

wykonaniem umowy (KIO 2546115)'

Odpowiedf:
Zxnawiajqcy dokonuje zmiany tresci SIWZ w nastqpuj4cy spos6b:

$ 15 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje nastepujase brzmienie:

,z^l^"y, , kt6rwh mowa w ust. 3, mogq zostal wprowadzone jedynie w przypadku, ieheli
Strony U*o*y 

-(Zamawiaj4cy 
i Wykonawca) zgodnie uznaiau 2e zaszly wskazane w ust. 3

okolicznoS ci. Zmianawynlgrodrenia moze nastqpid jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i

prawnego orazpo zbadaniu dokument6w, kt6re Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia

*ply*o zmiany przepis6w na wysokoSd naleZnego mu wynagrodzenia' Wynagrodzenie

,orianie odpowiednio zwiqkszone/zmniejszone o kwotg odpowiadaj4cq wzrostowi/obniZce

udokumentowanych koszt6w o kt6rych mowa powyZej, od daty faktycznej zmiany koszt6w

wykonania zam6wieni a ptzez WykonawcE. ".

Z go dnie z dokumentem,,LJmowa"

$ 19-KaryUmowne
i. W przypadku stwierdzenia uchybiefr w wykonywaniu Przedmiotu Umowy

Zarnawiajqcy ma prawo do naliczenia kar:

9) ,u ri*i.tdzon4 podc zas codziennej kontroli systemu liczbE sprawnych rower6w

dostgpnych w systemie v,ryraaonych procentowo w stosunku do zam6wionej iloSci rower6w w

przeiziale 0-90o/o- 3oZ miesigcznego wynagrodzenia brutto zakaAdy dzieh,
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l0) za stwierdzon4 podczas codziennej kontroli systemu liczbE sprawnych rower6w
dostgpnych w systemie wyrahonych procentowo w stosunku do zam6wionej iloSci rower6w w
przedziale 90-95% - l,syo miesigcznego wynagro dzeniabrutto zakaidy dnen,
11) za stwierdzon4 podczas codziennej kontroli systemu liczbg sprawnych rower6w
dostEpnych w systemie wyrahonych procentowo w stosunku do zam6wionej iloSci rower6w w
przedziale 95-98% - 1% miesiEcznego wynagrodzenia brutto zakazdy dziea,
Prosimy o dopisanie, 2e w przypadku naliczenia kary umownej na podstawie kt6regokolwiek
ztych punkt6w nie bEdzie naliczana kara umowna na podstawie pkt od I do}. Nalezy
zauwa2y6,2e naliczenie kary umownej na podstawie $19 ust. 1 pkt 9 lub l0 lub 11, w
rzeczywistoSci bgdzie spowodowane tymi samymi okolicznoSciami co naliczenie kar
umownych na podstawie jednej, niekt6rych lub wszystkich przeslanek wskazanych w $19 ust.
I pkt 1 - 7. Wobec powylszego wykonawca karany by byl podw6jnie.
Odpowiedi:
Zamawiajqcvniewprowadzazmian.Karyopisanew$ 19ust. 1. pkt.3-7 projektuUmowynie
s4zvviqzarre ze sprawnoSci4 rower6w w systemie, wiEc nie odnosz4 siE do liczby rower6w w
systemie tak, jak kary opisane w $19 ust. 1. pkt. 9-l l projektu Umowy.

Kary opisane w $ 19 ust. 1. pkt. 1-2 projektu Umowy zwiqzane s4 z brakiem sprawnoSci
rower6w dostEpnych w systemie, natomiast kary opisane w $ 19 ust. 1. pkt. 9-ll projektu
Umowy zwiqzane sq z brakiem okreslonej liczby sprawnych rower6w w systemie.

Na Wykonawcy spoczywa dostosowanie logistycznej metody osi4gania poz4danych,
p o szcze gSlnyc h wska 1nikow sprawno Sc i sy stemu.

Zgodnie z dokumentem,,IJmowa"

$ 19 - Kary Umowne
1. W przypadku stwierdzenia uchybieri w wykonywaniu Przedmiotu Umowy
Zamawiajqcy ma prawo do naliczenia kar:
12) za Sredni4liczbg sprawnych rower6w dostgpnych w systemie vryru2onych procentowo
w stosunku do zam6wionej iloSci rower6w w skali miesi4ca w przedziale 0-90o/o - 30%
miesiEcznego wynagr odzenia brutto,
l3) za Sredni4liczbE sprawnych rower6w dostgpnych w systemie wyrahonych procentowo
w stosunku do zam6wionej iloSci rower6w w skali miesiqca w przedziale 90-95%o - 15%
miesigcznego wynagr odzenia brutto,
14) za Sredni4Iiczbp sprawnych rower6w dostgpnych w systemie v'ryralonych procentowo
w stosunku do zam6wionej iloSci rower6w w skali miesi4ca w przedziale 95-98o/o - l0%
miesiEcznego wynagr o dzenia brutto,
Prosimy o dopisanie, 2e w przypadku naliczenia kary umownej na podstawie kt6regokolwiek
ztych punkt6w nie bEdzie naliczana kara umowna na podstawie pkt 9, 10 i 11. Nalezy
zauwaLy1, 2e nahczenie kary umownej na podstawie $19 ust. 1 pkt 12, 13 i 14, w
rzeczywistoSci bgdzie spowodowane tymi samymi okolicznoSciami co naliczenie kar
umownych na podstawie jednej, niekt6rych lub wszystkich przeslanek wskazanych w $19 ust.
1 pkt 9, 10 i 11. Wobec povrry2szego wykonawca karany by byl podw6jnie.
Odpowiedf:
Zamawiajqcy dokonuje zmiany $ 19 ust. 1. pkt. 12) - l4), kt6re otrzymuj4brzmienie:

,,12) za Sredni4liczbE sprawnych rower6w dostgpnych w systemie wyraaonych procentowo w
stosunku do zam6wionej iloSci rower6w w skali miesiqca w przedziale 0-90Yo - 30%
miesigcznego wynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia kary z niniejszego tytulu, nie
bgdqnaliczane kary okre6lone w pkt. 9)-11),



,,)'3) za Sredni4liczbg sprawnych rower6w dostgpnych w systemie wyraaonych procentowo w
stosunku do zam6wionej iloSci rower6w w skali miesi4ca w przedziale 90-95% - $%
miesiEcznego wynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia kary z niniejszego tytulu, nie
bgdEnaliczane kary okreslone w pkt. 9)-l 1),

,,I4) za Sredniq liczbg sprawnych rower6w dostgpnych w systemie wyraaonych procentowo w
stosunku do zam6wionej ilo5ci rower6w w skali miesi4ca w przedziale 95-9To/o - l0%
miesiqcznego wynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia kary z niniejszego tytulu, nie
bEd4naliczane kary okreslone w pkt. 9)-11),".

Zgodnie z dokumentem,,lJmowa"
$ 19 - Kary Umowne
Zwracamy siE z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacj g, iz ,,W odniesieniu do dnia w
kt6rym nastqpila zprzyczynniezalehnych od Wykonawcy utratalub zniszczenie rowerubqd1
stacji lub jej elementu (l<radzie? dewastacja itp.), a tak2e w odniesieniu do dnia nastEpnego -
kary za usterki nie przyslugujqZamawiajqcemu, o ile Wykonawca udokumentuje zgioszenie
do policji fakt stwierdzenia takich dzialan".
Jest to rozwiqzanie stosowane w innych systemach rower6w publicznych, w tym m.in. w
umowie na zarzqdzanie systemem Wroclawskiego Roweru Miejskiego i kt6re powoduje , Ze
Wykonawca nie jest karany za wystqpienie okolicznoSci zupelnie od niego niezaleznych i
daje mu rozsqdny czas na podjpcie dzialafi zmierzalqcych do usunigcia skutk6w iakiej
sytuacji. Nale2y przy tym zauwa2y6,2e m6wimy o zdarzeniach, kt6re sql<rzywdz4ce dla
samego wykonawcy.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcv nie wpro w adza zmian.

Zgodnie z dokumentem,,LJmowa"

$ 19-KaryUmowne
1. W przypadku stwierdzenia uchybieri w wykonywaniu Przedmiotu Umowy
Zamawiajqcy ma prawo do naliczenia kar:
20) za niestosowanie sig przez Wykonawcq do przepis6w ruchu drogowego podczas
wykonywania czynnoSci serwisolvych w obrEbie kuizdej stacji WRP w tym szczeg6lnie:
parkowanie samochodami i innymi sprzqtami na chodnikach, trawnikach itp. - 500,00 zl
(p i gi s et zloty ch) za kahdy stwi erdzon y pr zy p adek,
Zwracamy sig z wnioskiem o uzupelnienie zapisu o informacjE, iZ ,,Zamawiajqcy dla
pojazd6w wykonawcy udostppni przepustki i zgody na poruszanie siE po miejskich buspasach
oraz w strefach ograniczonego ruchu, po uprzednim wskazaniu przez Wykonawcq takiej
potrzeby". Obecnie w systemie WRP istniejq takie lokalizacje stacji, kt6re uniemozliwiajq
wykonywania efektywnej obslugi serwisowej bez posiadania specjalnych przepustek lub bez
moZliwoSci poruszania siE po wydzielonych pasach ruchu. Stosowanie sankcji wydaje siE
daleko l<rzywdzqce dla wykonawcy.
Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy zezwoli pojazdom wykonawcy korzystac z
buspas6w i bgd4 one pojazdami "uprzywilejowanymi". w przeciwnym wypadku
wnioskujemy o usuniqcie tego zapisu.
OdpowiedZ:
Zarnawiajqcv nie wpro w adza zmian.

ffi
Zgodnie z dokumentem,,IJmowa"
$ 19 - Kary Umowne
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1. W przypadku stwierdzenia uchybieri w wykonywaniu Przedmiotu Umowy
Zamawiajqcy ma prawo do naliczenia kar:
27) w pozostalych przypadkach - 1% miesigcznego wynagrodzenia brutto, za ktzdy
stwierdzony przypadekniewykonania lub nienaleZytego wykonania Przedmiotu Umowy.
Wnioskujemy o doprecyzowanie - w jakich przypadkach (przyklady), i jak nale1y roiumiei
stwierdzenie "nienale Zytego wykonania" ?

OdpowiedZ:

$ 19 ust. 1. pkt. 27) odnosi sig do stwierdzonychprzypadk6w niewykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy I niezgodnych z Umow4niewymienionych w $ 19 ust. L. pkt.
I)-26) projektu Umowy.

Zgodnie z dokumentem,,Specyfi kacj a Istotnych Warunk6w Zam6wienia,,
Rozdzialll Formularze zalqcznrkow do Oferty
zalqczniknr 4 Formularz cenowy
otaz
Rozdzial III Formularz Oferty
Zwracamy sig z proSb4 o potwierdzenie,2e kuzda z cen podawanych w formularzu cenowym
powinna by6 kalkulowana autonomicznie, tzn. czy powinna zawiera(, w sobie wszystkie
koszty i zysk?
OdpowiedZ:
Zapis z formularza cenowego (zalqcznik nr 4 do oferty):
,,Cena oferty obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu zam6wienia w zakresie
podstawowyffi, wtym r6wnie? bezpofirednie i poSrednie koszty towarzyszqce wykonaniu
prac,bez uwzglgdnienia prawa opcji. Ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym nie
bgd4podlegaly zmianie przez caly okres trwania umowy.
* Ilo56 mo2e siE zwigkszyc w przypadku wykorzystania prawa opcji opisanego w $ 3 ust. 5
Umowy.".

Zgodnie z dokumentem,,Specyfi kacj a Istotnych Warunk6w Zam6wienia"
Rozdzial I Instrukcja dla Wykonawc6w
8. Wykaz oSwiadczeri i dokument6w wymaganych od Wykonawcy w celu wykazania
spelniania warunk6w udziaLu w postQpowaniu oruz braku podstaw do v,rykluczenia z
postEpowania
10. Opis sposobu przygotowania ofert
Prosimy o wprowadzenie wymagania, aby wykonawca wraz z ofertqzloiryl pr6bki rower6w.
Takie rozvmqzanie daje mo2liwoS6 zbadania ju2 na etapie skladania ofert zgodnoSci
zaoferowanego sprzEtu z vqvmaganiani Zamawiaj4cego. W niniejszym postEpowaniu jest to
tym bardziej istotne, je5li wezmie siE pod uwage wielkoS6 zam6wienia, jego prestiz oraz jak
nale?y zaloLyc - duhe zainteresowanie
wykonawc6w. Aby wyeliminowad wykonawc6w, ktorzy :

1 ) oferuj 4 rowery niezgodne z vqimaganiami Zamawiaj 4ce go ;
2) nie majqzabezpieczonego 2r6dta dostaw rower6w iw zwiqzku ztym mog4mie6 problemy
z realizacjq zam6wienia lub chcieliby dostarczyd rowery r62nych producent6w, co mohe
przeto2y6 siE na duZe problemy na etapie rcalizacji umowy;
3) skladaj4 oferty w porozumieniu z innymi wykonawcami tylko w celu zav'ryaenia Sredniej
ofert, aby spowodowaf wezwania do zloAenia wyjaSnieri w zakresie raaqco niskiej ceny.
NaleZy zvtr6ci6 uwagQ do termin realizacji zam6wienia jest relatywnie kr6tki, w stosunku do
wielkoSci zam6wienia (w Warszawie ok. 6-7 miesiqcy od planowanego terminu podpisania
nmowy, w tr odzi w systemie ponad 3 razy mniejszym ponad 3 miesi4ce, w Lublinie w



systemie okolo 40 tazy mniejszym ok p6l roku), co wymusza koniecznoS6 przygotowanej
logistyki i partner6w, a najlepiej takze posiadania zabezpieczenia dostaw'ju1-na etapie
skladania oferty. Ponadto dla samej kalkulacji ceny oferty konieczne jest posiadanie oferty od
dostawcy rower6w. W zwiqzku z powyhszym zlo2enie pr6bki nie lest dla rzetelnych
wykonawc6w Zadnym problemem, azabezpieczaprawidlowoSd realizacjilam6wienia.
Jak pokazujq doSwiadczenia niekt6rych polskich miast (Szczecin) wykonawcy nie zawsze sq
w stanie po wyborze ofeny przystqpii do podpisania umowy i dostarczyd sprzgt.
Odpowiedf:
Zarnawiaj qcv nie wpro w adza zmian.

Zgodnie z dokumentem,,Opis przedmiotu zam6wienia',
2. wymaganiatechniczne wykonaniaposzczeg6lnych element6wwRp
2.1 Wymaganiadotyczqcerower6w
2.1.1 Szczeg6lowe wymagania dotycz4ce rower6w standardowych
Szczeg6lowe wymagania dotyczqce poszczeg6lnych element6w systemu zamieszczono
poni2ej:

0 baguhnik na kierownicE - stalowy, pojemno6d ok. l5l, noSnoSd faktycznamin. 15 kg,
przymocowany na stale do konstrukcji kierownicy,
Prosimy o modyfikacjE przez Zamawiajqcego tre5ci SIWZ poprzez zmianE zapisu na
,,bagaznik na kierownice (...) przymocowany w ten spos6b do roweru, aby powodowal
obracanie sig kosza wraz z kierownic{' Wydaje nam siE, ze kluczowym elementem jest nie
wskazanie konkretnego rozwiqzania technicznego, ale funkcjonalnoSci, kt6r4
prawdopodobnie Zamawiajqcy mial na mySli, a kt6r4 mo2na uzyska6 w r62ny spos6b od
strony technicznej.
Odpowiedf:
Zamawiqqcy dokonuje zmiany w pkt. 2.1.1 lit. f) OpZ na
,,f)baga2nik na kierownicq - stalowy, pojemnoSd ok. 151, no6noS6 faktyczna min. 15 kg,
przymocowany w taki spos6b do roweru, aby powodowal obracanie siE bagaznika wraz z
kierownic4".

Pkt. 2.1.1 o)
Prosimy o doprecyzowanie zapisu
Siodlo i poszycie * Zelowe czy piarka integralna o wysokiej odporno3ci na Scieranie warstwy
wodoodpornej. Prosimy alternatywnie o wskazanie obu moZliwoSci zamiennie.
OdpowiedZ:
Zarnawiajqcy wprowadza zmiang w zakresie wymagari technicznych dla rower6w tj. pkt.
2.1.I.Iit. o) OPZ otrzymuje brzmienie:
,,o) siodlo i poszycie - szerokie typu ,,kanapa" - komfortowe na kr6tkie dystanse, stelaz
stalowy na podw6jnych stoZkorvych sprgZynach, poszycie nienasi4kajece - pianka integralna
o wysokiej odpornoSci na Scieranie warstwy wodoodpomej,".

k) czujnik i wySwietlacz diodowy stanu naladowania akumulatora aktywowany jednym
przyciskiem, zawsze aktywny w trakcie ladowania,
Prosimy Zamawiajqcego o modyfikacjE aby moZnateZ altematywnie sprawdzid aktualny stan
naladowania na terminalu, aplikacji mobilnej lub serwisie www.
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Odpowiedf:
7'amawiaiqcv wprowadza zmianp w zakresie wymagari technicznych dla rower6w z napEdem
elektrycznym tj.w pl<t.2.I.3 OPZ:
usuwa zapis lit. i) pkt. 2.1.3. OPZ.
zmienia zapis lit. k) pkt. 2.1.3. OPZ na:
,,k) wyswietlacz diodowy informuj4cy o stanie naladowania akumulatora
zawsze aktywny,".
zamawiajqcy nie przewiduje koniecznosci podawania uzytkownikom
informacj i na temat naladowan ia po szcze g6lnych rower6w.

danego roweru,

wiEkszej iloSci

PkL2.t.3
i) uchwyt dokuj4cy (elektrozaczep) przy przednim kole z indukcyjnym odbiornikiem pr4du
dla ladowania akumulatora,
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajqcy moze odst4pii od rozwiqzah:Nextbike
Sp. z o. o. Przasnyska 6A, 0I-756 Warszawa to jest rczwiqzaniem typu: ,,indukcyjnym
odbiornikiem pr4du dla ladowania akumulatora" lub dopuScid rozwiqzanie r6wnowa2ne lub
alternatywnie dopuScid r6wnie2 ,,uchwyt dokuj4cy z bezpoSrednim kontaktowym
odbiornikiem pr4du do ladowania akumulatora"

t
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajqcy mohe odstqpi6 od rozwiqzah: Nextbike Sp. z o.
o. Przasnyska 6,4, 0I-756 Warszawa to jest umiejscowienie uchwytu dokuj4cego ,,przy
przednim kole" lub dopuSci(, rozwiqzanie r6wnowa2ne lub alternatywnie dopuScid r6wniez
umiejscowienie ,,z przodu roweru"
Odpowiedf, na pytanie 96 i 97 :

Zamawrajqcy wprowadza zmiang w zakresie wymagaf technicznych dla rower6w lstacji z
napEdem elektrycznym tj.:
w OPZpkt.2.I.3. lit. l) otrzymuje brmienie:
,,1) uchwyt dokuj4cy (elektrozaczep) z przodu roweru z indukcyjnym lub kontaktowym
odbiornikiem pr4du dla ladowania akumulatora,"
orM
w OPZ pkt.2.2.2lit. a) otrzymuje brmienie:
,,?) stojaki z elektrozaczepem, umoZliwiajqce ladowanie indukcyjne lub kontaktowe
akumulatora roweru.".

PkL 2.2.1
c) terminal - min. I szt. zlokalizowany przy jednej stacji rowerowej zawsze bezpoSrednio
przy stojakach:
- zgodny zwytycznymi WEPP i SKZ, (zalqcznlknr 28 do niniejszego OPZ),
- zaprojektowany i wykonany jako jednolity, zwarty element, moZliwie bez wystaj4cych
czgSci latwych do oderwania,
- wyposaZony w 2rodlo energii (np. bateria sloneczna, akumulator),
- wyposaZony w modul platnoSci bezgot6wkowych umozliwiaj4cy platnoSci kartami
zbliZeniowymi zgodnymi ze standardem EMV
- wyposzvony w czytnik kart zblizeniowych (typ MIFARE@) zgodny ze standardem ISO/IEC
14443,
- wyposaZony w modul SAM o poniZszych parametrach:
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"Parametr, Warto$c
Standard

JavaCard 2.2.2
Global Platform 2.1.1
Interfejs
Stykowy ISO 7816 T:0
Prqdkoit danych dla interfejsu
stykowego

do 230 Kbps

Pami96

EEPROM a1L

Procesor kartv
N\! SmartMX (P5CD080), system operacyiny JCOP
Krypto grafi a (al gorytmy)
Symetryczna 3DES, AES (129,192,256

bitdw)
Asymetryczna RSA (do 2048 bit6w)
Funkcie slcr6tu min. MD5, SHA-I
SCP 01

Limit pr6b niepoprawnej
autentykncji do Card
Manager'a

a
J

C ertyfi katy b ezpie czehstw a
Common Criteria EAL5+

Tak szczeg6lowa specyfikacja wskazuje na konkretne rczwiqzanie Nextbike Sp. z o. o.
Przasnyska 6A, 0l-756 Warszawa co moze uniemozliwii start w postEpowaniu wszystkim
innym Wykonawcom.
Prosimy o wskazanie poszczeg6lnych funkcjonalnoSci urzqdzenia lub dopuszczenie
r ozw iqzan r6wno waZnyc h.
Odpowiedi:
Pkt. 2.2.1 lit. b) tiret 1-5 OPZ nie wynikaj4 z rozwi4zania konkretnego rozwiqzania
stosowanego na rynku, gdy?kuzdy z tych punkt6w wskazuje na konkretne potrzebne do
zastosowania funkcje, w tym vtrytyczne Wydzialu Estetyki Puestrzeni Publicznej Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego Urzgdu Miasta Stolecznego Warszawy oraz
Stoleczne go Konserw ator a Zabytk6w .

Szczeg6lowa specyfikacja modulu SAM opisana w pkt. 2.2.1 Iit. b) tiret 6 OPZ wynika
bezpoSrednio z wltycznychprzekazarrychprzezZarzqd Transportu Miejskiego w Warszawie
i jest zwi4zana z moZliwoSci4 odczytu uprawnienia Karty Warszawiaka. Urzqdzenia o takiej
specyfikacji funkcjonujenp. w biletomatach w m.st. Warszawie.

Ponadto Zarnawialqcy poprawia zapis pkl 2.2.1 lit. b) tiret 9 kropka 9 w nawiasie na:

,,(reakcja panelu na dotyk I zbh2enie karty nie moheby( dlu2szaniz 700 ffis),"

Dotyczy FrozdzialV , OPZ, ust. 2.1.1.c)
Prosimy o zmianE w tym punkcie slowa ,,oraz" na,,lub"
Zastosowanie hamulca rolkowego lub bgbnowego oraz torpedo nie jest w naszej opinii
sensownym r ozwiryaniem.
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OdpowiedZ:
Zamawiaiqcy wprowadzazmianpw zakresie wymagari technicznych dla rower6w tj. OpZ pkt.
2.1.1. na:

,,b) hamulec przedni - rolkowy lub bEbnowy obslugiwany przy pomocy dhwigni rgcznej,
zlokalizowanej po prawej stronie kierownicy,
c) hamulec tylny - torpedo,".

Wnosimy o dopisanie jako napEdu r6wnieZ mo2liwoSci zastosowania paska zgbatego.
Jest to o wiele lepsze rczwiqzanie od laricucha, kt6ry powinien byi wymieniany po
przejechaniu rowerem okolo 1 tysi4ca kilometr6w, a niedokonywanie tej czynnoSci powoduje
problemy ze spadajqcym laricuchem. Rower w wypo|yczalni wykonuje okolo 2,5 tysiqca
kilometr6w w jednym sezonie. W zwiqzku z tym laricuch powinien byi wymieniany co
najmniej dwarazy wjednym sezonie.
Pasek zgbaty mohe by(, u2ywany przez ponad 10 tysigcy kilometr6w i przede wszystkim jest
elastyczniejszym i nie wymagaj4cym konserwacji Srodkiem napgdu.
Odpowiedi:
Zamawiaj qcv nie wpro w adza zmian.

ffi
Dotyczy RozdziaNV , OPZ, ust. 2.1.1.p,q)
Wnosimy o dopisanie, jako alternatywnego tozwiqzania, zastosowanie pneumatycznej
regulacj i wysokoSci pozy cji siodelka.
Jest to rozwiqzanie o wiele mniej zawodne, jak szybkozacisk wspornika siodla.
OdpowiedZ:
Zamawiaj qcv nie wpro w adza zmian.

Dotyczy RozdzialV, OPZ, ust. 2.1.1.u)
Indywidualne zapigcie rowerowe, o kt6rym mowa w niniejszym punkcie jest bardzo dobrym
rozvnqzaniem w opisanych przez Zarnawiajqcego sytuacjach. Ma jednak tez ogromnq wadp
prowadzqc4 do naduzyd w sytuacji, gdy indywidualny kod zwalniajqcy to zapigcie nie jest
zmieniany natychmiast po dokonaniu wypoZyczenia i zwrotu roweru przezuzytkownika.
W przypadku, gdy kod ten jest zmieniany np. tylko jeden raz na dobE, lub nawet jeden
tydzief czy miesiqc, a rower wypo2yczany mohe byi w tym czasie kilkana6cie razy, nie
stanowi Zadnego problemu dla uZytkownika zapisanie sobie tego kodu i odpigcie wczesniej
wypoZyczonego roweru z pominigciem procesu wypoZyczenia. MoZliwe jest r6wnie2
przekazanie przez uzytkownika takiego aktualnego na dany dzien kodu innym osobom nie
zarejestrowanym w systemie i bezprawnym wypozyczeniem rower6w przeztakie osoby.
Taka sytuacja jest aktualna we wszystkich systemach rowerolvych w Polsce, a w miastach
gdzie ten system funkcjonuje udostEpnione sq w sieci intemetowej darmowe aplikacje
mobilne, gdzie wpisywane sqprzez u2ytkownik6w kody do zastosowanych przez operatora
indywidualnych zapiEd rowerowych przypisanych na dany okres do konkretnych numer6w
rower6w. Taka sytuacja i taka niedoskonaloSi prowadzi do nadu2y| i nawet do kradzie?y
rower6w. W tym konkretnym opisanym przypadku nie ma frzycznej moZliwoSci
egzekwowania jakichkolwiek kar od uZytkownik6w w przypadku niezgodnego z
regulaminem korzystania z systemu poniewa2 nie ma nigdy pewnoSci, kto faktycznie jako
ostatni dokonal wypo?yczenia i dokonal np. zniszc,zenia roweru, jeSli pomiqdzy
autoryzowanymi wypo?yczeniami doszlo do przynajmniej jednego wypo?yczenia z
pominigciem obowi4zuj4cej regulaminowej procedury, czyli w sy.tuacji, gdy ktoS przekazal



ten kod lub ,,wypo2yczyl" rower po ruz drugi, bo znal ten kod. Powoduje to r6wnieZ sy.tuacjE
takL 2e system operacyjny, a zarMem operator jak i Zamawiaj4cy nie wie, gdzie taki to*"i
sig faktycznie znajduje i kto go faktycznie wypozyczyl, czyli nie ma zadiej kontroli nad
rowerami.
Jedynym logicznym rczwi4zaniem takiego problemu jest zastosowanie indywidualnych
zapigt rowerowych z zarrkiem, kt6ry po kaZdorazov\\lmjego uZyciu zmienia automatycznie
sw6j kod.
OczywiScie molna tego dokonywa6 manualnie, tylko w tym przypadku jedynym sposobem
na to jest zatrudnienie ogromnej iloSci pracownik6w, kt6rzy 24 godziny na dobg bgdq stad
przy staciach rowerowych i dokonywat zmiany kod6w w indywidualnych zapigciach.
Istnieje juz kilka system6w rowerowych posiadaj4cych takie dodatkowe zapigcia, kt6re po
kuhdorazowym ich uzyciu zmieniajqautomatycznie kod do ich ponownego odpiEcia. Nie sq
to juL rozwi4zania podwyZszajqce koszty calego systemu. Zastosowanie takich zapig(,
powoduje wrQcz odwrotn4 sltuacjE. Zastosowanie takich rozwiqzan obniza znacznie koszty
obslugi i serwisu systemu rowerowego poniewa2 odpada w tym zakresie ogromna iloSi pracy
zwiqzana z ci4glym i manualnym zmienianiem kod6w w tych zaprpciach indywidualnych.
Dodatkowym pozytywnym efektem zastosowania takich rozwiqzan jest absolutnie
zwigkszona kontrola nad rowerami i calym systemem, kt6ry finansowany jest z publicznych
pienigdzy i obowiqzkiem Zamawiajqcego jest wprowadzenie wymog6w, kt6re
skoncentrowane s4nie tylko nawygodzie i funkcjonalnoSci, ale i r6wnie2na odpowiednim
zabezpieczeniu kupowanego z publicznych Srodk6w mienia.
Nie jest to rozwiqzanie, poprzez kt6rego wprowadzenie moze dojS6 do podwyZszenia cen
ofert przetargowych.
Prosimy o wprowadzenie zmiarty zapisu tego punktu w nastgpujqcy spos6b:
,,Indywidualne zapiEcie rowerowe umoZliwiaj4ce pozostawienie roweru w innym miejscu niz
przeznaczona do tego stacja rowerowa, od momentu wypoZyczenia roweru do chwili jego
zwrotu tylko przez osobp, kt6ra dokonala wypo2yczenia (zapiEcie musi umoZliwiad
jednoczeSnie przypiEcie roweru do stojaka w stacji rowerowej w przypadku zaniku zasilania),
zapigcie winno byi indywidualizowane i umozliwiaj4ce zmianqindywidualnego kodu do jego
odblokowania/otwarcia natychmiast po jego zamkniEciu po poprzedzajqcym go u2yciu w
procesie wypoLyczenia roweru i gotowe do ponownego uzycia z nowym wygenerowanym
automatycznie kodem z wykorzystaniem aplikacji mobilnej WRP w sytuacjach zaniku
napiEcia w stacji, przepelnienia stacji rowerami, lub jej uszkodzenra. Zapigcie powinno by6
zamocowane do roweru umo2liwiaj4cym uniwersalnoSc przypigcia roweru do obcego
elementu infrastruktury i jednoczeSnie uniemoZliwiajqc zab6r samego zapigcia." Dopuszcza
sig, aby zapigcie bylo integraln4 czgSci4 roweru wysuwanq np. z ramy bqdL kierownicy
roweru. Minimalna dlugoS6 zapigcia- 1,5m".
OdpowiedZ:
Zamawiaj qcy nie wpro w adza zmian.

Dotyczy Rozdzial V, OPZ, ust. 2. 1 .3.1)

orazRozdzial V, OPZ, ust. 2.2.2.a)
Wnosimy o zmianp zapisu dotycz4cego sposobu ladowania akumulatora. Proponowany przez
zamawiajqcego spos6b wskazuje na jedno konkretne rozwrqzanie, przy czym mo2liwo5ci jest
o wiele wigcej.
Prosimy o dopisanie, 2e mo2,liwe jest r6wnie?ladowanie kontaktowe z zastosowaniem zasad i
norm bezpieczefstwa.
W odniesieniu do punktu 2.2.2.a) wnosimy o zmiang zapisu w taki spos6b, aby mo2liwe bylo
zastosowanie rozwiqzania altematywnego dokowania i tym samym ladowania rower6w.
Proponujemy zastosowanie estetycznych boks6w zamykanych za pomoce aplikacji i
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elektrozamka. Rower po zadokowaniu w takim boksie bgdzie automatycznie ladowany i ze
wzglEdu na swoja wartoSi dodatkowo zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi i
aktami ewentualnego wandali zmu i Lsadzie2y .

OdpowiedZ:
Zamawiajqcv wprowadza zmianE w zakresie v,rymagan technicznych dla rower6w lstacji z
napgdem elektrycznym tj. :

OPZ pkt. 2.1.3. lit. l) na:

,,1) uchwy dokuj4cy (elektrozaczep) z przodu roweru z indukcyjnym lub kontaktowym
odbiornikiem pr4du dla ladowania akumulatora,"
oraz
OPZ pkt. 2.2.2 lit. a) na:

,,&) stojaki z elektrozaczepem, umozliwiaj4ce ladowanie indukcyjne lub kontaktowe
akumulatora roweru,".

Dotyczy RozdzialV , OPZ, ust. 2.2.1.a)
Zaptoponowane przez Zamawiaj4cego wymagania dotyczqce wyposaZenia stojak6w w
elektrozamek ograniczaj4wprowadzenie coraz czqsciej stosowanychprzezwielu dostawc6w i
operator6w bezobslugolvych v'rypo?yczalni rower6w, nowatorskich i bardzo skutecznych
rozwiryah z wykorzystaniem zamka elektromagnetycznego zabudowanego w rowerze.
Zastosowanie elektrozamka w rowerze ma logiczne i tez praktyczne uzasadnienie. Dziqki
dynamu znajdujqcemu siE w piaScie przedniego kola roweru i podl4czonej do niego
dodatkowego akumulatora (baterii) oraz dzigki temu, 2e rower przejead2aka2dego dnia okolo
10-15 km, wytwarzana jestnabiezqco energia elektryczna, dziEki kt6rej zmniejszone zostaje
wielokrotnie prawdopodobieristwo zaniku elektrycznoSci i medzialania poprzez to
elektrozamka. W odr62nieniu od elektrozamk6w stosowanych w stojakach i zasilanych
z jednego 2r6dl.a energii znajduj4cego sig zregrily w terminalu stacji.
Innym cotaz czESciej stosowanym rozwiqzaniem sq montowane na rowerach urz4dzenia
ulatwiaj4ce proces wypo2yczania i zwrot6w, ale i przede wszystkim bieaqcej i w czasie
rzeczywistym kontroli nad rowerami. Zastosowanie takich, jak wyhej opisanych rozwiqzaft
wplywa r6wnie2 znaczqao na redukcj g bie44cych koszt6w utrzymania serwisu systemu
rowerowego dziEki czemu z kolei nie wplywa to na ceng oferty zataki system.
W zwi4zku z povtylszym, iz istniejq juZ takie rozwi qzania i sq juz stosowane w wielu
v'rypo2yczalniach wnosimy o dopisanie dodatkowych zapis6w umozliwiajqcych altematywne
zastosowanie opisanych powy2ej rozwiqzan z zachowaniem wszystkich pozostalych
wymog6w SIWZ.
Wprowadzenie zapis6w w zaproponowanym ponizej brzmieniu nie stanowi wymogu, ale jest
tylko zapisem umozliwiaj4cym zastosowanie rczwi4zanr6wnowaznych, lub lepszych.
Wnosimy o wprowadzenie dodatkowych zapis6w SIWZ w nastppujqcym brzmieniu:
,dopuszcza siE umieszczenie na rowerze elektrozamka spelniajecego podobn4 funkcjg, jak w
przypadku jego zamontowania w stojakach rowerowych. W takim przypadku nie jest
konieczne wyposaZenie stoj ak6w w elektrozamek. "
,dopuszcza siQ umieszczenie na rowerze urzqdzeh regulujqcych i umoZliwiaj4cych
bezpoSredni proces rejestracji, v,rypo2yczeri i zwrot6w rower6w WRP".
Odpowiedf:
Zamawiaj qcy nie wpro w adza zmian.

Dotyczy FtozdzialV, OPZ, ust. 2.2.1.b)
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Wnosimy o moZliwoSd zrezygnowania z terminali w przypadku zaoferowania przez
WykonawcQ systemu tzw. 4. generacji, w kt6rym wszystkie urzqdzenia niezbqdnl do
poprawnego funkcjonowania systemu znajduj4 sig na rowerze.
OdpowiedZ:
Zamawiaj 4cv nie wpro w adza zmian.

Dzialaiqc na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefr
publicznych (tj. Dz. U.22015 t.,poz.2164, dalej: ,,pzp"),zwracamv siE do zamawrajqcego z
wnioskiem o zmiang treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia obowiqzuj4cej w
w/w postgpowaniu o udzielenie zam5wienia publicznego poptzez przesuniqcie terminu
skladania ofert na dziefi nie wczesniejszy niz rl.07.2016r godz. 10:00.

Przesunigcie terminu skladania ofert o tak kr6tki okres czasu nie wplynie negatywnie na
tealizacjg zam6wienia, natomiast umoZliwi wykonawcom nale2y,te przygotowanie i wyceng
oferty. Zv'racamy uwagQ, iz Zamawiajqcy okreslil bardzo specyficzne i szczeg6lowe
wymagania techniczne, kt6rych przeanalizowanie i pozyskanie wymaga wczeSniejszych
konsultacji i negocjacji z dostawcami potencjalnych rozwiqzat. Pozostawienie wykonawcom
czasu na nale274e przygotowanie oferty, zwiEkszy konkurencyjnoSd postqpowania i
jednoczeSnie zapewni, i2 Zarnawiajqcy uzyska optymalne rczwi4zaria - wysokiej jakoSci, w
pelni odpowiadaj 4ce j ego potrzebom, a j ednoczesnie atrakcyjne cenowo.

Pragniemy r6wniez zwrocil uwagQ, iz ustanowione przez Zamawiajqcego, surowe warunki
udzialu w postgpowaniu r6wnie2 powoduj4 i2 wykonawcy potrzebuj4 zapewnienia
wystarczajqcej iloSci czasu na zgromadzenie wymaganego potencjalu lub tez pol4czenie sil w
ramach konsorcjum, co zagwarantuje Zarnawiajqcemu otwarcie postgpowanianakonkurencjg
pomiEdzy wykonawcami posiadaj4cymi zasoby wymagane dlanale|ytego wykonania.
W zwiqzku z powylszym, zwracamy siq z proSb4 o wydluZenie v,ryznaczonego terminu
skladania ofert o czas niezbgdny do ich nalezytego przygotowania.
Odpowiedf:
Zamawiajqcy przedlu?atermin skladania i otwarcia ofert, zgodnie z informacjqponizej.

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia Zamawiqqcy
dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Pzp.

Ponadto zgodnie z art. l2a ust I i ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp ZamawiajEcy przedluaa termin
skladania i otwarcia ofert.

W zwi4zku zpovry2szym:
- w rozdziale I SIWZ pkt 10.14. otrzlrmuje nowe brzmienie:
,,70.74. Ofertg nale?y umieSci6 w zamkniEtym opakowaniu, uniemozliwiaj4cym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byd oznaczone nazw1
(firmq) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzqd Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane
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,rOferta na Swiadczenie uslugi potegaj4cej na uruchomieniu oraz zarzqdzaniu i
kompleksowej eksploatacji systemu Warszawski Rower Publiczny. Numer postppowania
DPZl44lPNl37116. Nie otwiera(.przed dniem 08.07.2016 r. do godz. ll:00."."

- w Rozdziale I SIWZ pkt 13.1. otrzymuje nowe brzmienie:
,,13.1. Oferty winny byi zNohone w siedzibie Zatnawiaj4cego w Warszawie przy ul.
Chmielnej 120, Kancelaria- pok. 16, w terminie do 08.07.2016r. do godz.10:00."

- w Rozdziale I SIWZ pkt 15.1. otrzymuje nowe brzmienie:
,,15.1. Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej I20, w
Warszawie, sala nr 402,w dniu 08.07.2016r. o godz. 11:00."

Dokonan4 zmiang specyfikacji Zamawiajqcy przekazuje niezwlocznie wszystkim
Wykonawcom, kt6rym przekazano SpecyfikacjE Istotnych Warunk6w ZanSwienia, a tak2e
zamieszczaj q na stronie internetowej .

Zamawiaiqcy zgodnie z art. l2a pkt 3 niezwlocznie po przekazaniu zmiany tresci
ogloszenia o zam6wieniu Urzgdowi Publikacji Unii Europejskiej, zamieszcza informacjg
o zmianach w swojej siedzibie orazna stronie internetowej.

w zalaczeniu: poprawiony zalqcznlknr 2 do oferty,,Doswiadczenie wykonawcy"
Otrzymuj a : Wykonawcy uczestnic zqay w po stgpowaniu

.lsKit'! I

[,rkasr: ?ilclr:'l

M.Sz. 22/ 5 5 -89-2 I 8, zzp@zdm.w aw. pl
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Miasto t ",...,ZW:l::l:: 
!:j,.,aaDr6s Miejskich

ul. chmielna 120, 00-801 warszawa tet. (22) 558-90-00 rax: (zz) ozo-rjo-oe NIp 525-22-48-4g1
http;//www.zdm.waw.pl e-mail: kancelaria@zdr,0.waw.pl

Zal4czntk nr 2

(pi eeqi Wy ko n a wcy/Wykon a wcdwl

Skladajqc ofeftq w pzetargu nieograniczonym na ,,Swiadczenie uslugi polegaj4cej na uruchomieniu
oraz zarzEdzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Warszawski Rower Publiczny" oSwiadczam/y,
2e reprezentowana/e przez nas firma/firmy zrealizowala/realizuje w ciqgu ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
skladania ofert, nastqpujqce zam6wienia.

Uwaga: Nalezy zalqczyd dokumen$ wymagane postanowieniami pK 8.1.2. Instrukcji dla wykonawc6w.

W tabeli nale2v poda6 charaKerystvkq zam6wienia zoodnie z opisem sposobu dokonania ocenv
spelniania warunku dotvczEcego wiedzv i doSwiadczenia

Nazwa i adres
zamawiajqcego

Nazwa, zakres i miejsce
wykonywania prac

(zgodnie z podanym warunkiem,
w tym

liczba miesiqcy funkcjonowania
systemu oraz liczba pelnych

sezon6w )

Wafto56
zam6wienia

(brutto)

Czas realizacji

od ..... do..,..

(daty dzienne)

(1) (2) (3) (4) (s)

dnia _ r.

(podp is Wyko n a wcy/Wyko n a wc6w)


