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Dotyczy: postgpowania na uslugi spoleczne i inne szczeg6lne uslugi o wartoSci mniejszej ni2
v,ryruZonaw ztrotych r6wnowartoS6 kwoty 750 000 euro:

warsztat6w

w ramach kampanii,.RowerowY Mai"
Numer postgpowania: DPZIT N

S|

| I 19

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich odpowiada na pytania zadane
przezwykonawca i dokonuj e zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu.
Pytanie nr I
Zamawiajqcy w warunkach udzialu w postgpowaniu zapisal w punkcie 5.2.2. SIWS:
,,Wykoniwca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig do6wiadczeniem i kwalifikacjami
zawodowymi odpowiednimi do stanowisk. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata/6w
na ka1de stanowisko wymienione ponizej" - Zamawiaj4cy wymaga (dodatkowo tylko w
warsztatach dla nowych klas; ten lvym6g nie znajduje sig w innych czgSciach zam6wienia
dotycz4cego prowadzenia warsztat6w dla klas 0-V[I) dla czgsci zam6wienia I i II cytujq
,,posiadanie przygotowania pedagogicznego".
Natomiast w punkcie'12.4.2'. SIWS w zakresie kryterium ,jakoS6 meryloryczna zawarto36
oferty" Zamawiajqcy przyznaje dodatkowe 8 punkt6w za spelnienie warunku: ,,Wszyscy
treneruy prowadzqcy warsztaty bgd4 posiadali odpowiednie przygotowanie pedagogiczne (w
mySl Rozporz1dzenia MEN z dnia 1.08.2017 roku w sprawie szczeg6lovtych kwalifrkacji
wymaganych od nauczycieliDz.U.20IT .1575) (.. .)".
Pytanie brzmi: Co Zanawiajqcy ma na my6li piszqc ,,posiadanie ptzygotowania
pedagogicznego" w punkcie 5.2.2.? Skoro za ,,ptzygotowanie pedagogiczne (w mySl
Rozporz4dzenia MEN z dnia 1.08.2017 roku w sprawie szczeg6lowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli D2.U.2017.1575) (...)" uzyskuje sig 8 punkt6w w zakresie
kryterium, j akoSd merytoryczna zawartoS6 oferty".
Odpowiedf:
W warunkach udzialu w postgpowaniu Zamawiajqcy wskazal jaka jest minimalna liczba
trener6w posiadaj4cych do5wiadczenie i stosowne przygotowania, natomiast w
kryterium ,,jakoS6 merytoryczna zawartoSd oferty" zostala zawarta deklaracja, 2e
Wykonawca zapewni odpowiednie do5wiadczenie lub prrygotowanie pedagogiczne
wSr6d wsrystkich trener6w pracuj4cych przy projekcie - nie tylko w minimalnej liczbie,
ale r6wnie2 w5r6d dodatkowo zatrudnionych os6b.
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Pytanie nr 2
W czgsci I SIWS dodatkowo punktowane jest ,,Wykorzystanie roweru cargo podczas
warsztat6w". Rower cargo nie nadaje sig do wnoszenia po schodach oraz jest za duzy do
wstawienia do windy.
Pytanie brzmi: Czy przedszkola wiedzq o takiej mo2liwoSci i czy wyrazily zgodg oraz
frzyczn4 mo2liwoS6 przeprowadzenia zajgt w miejscu, gdzie taki rower mohna wprowadzi6?
Czy Wykonawca, kt6ry zadeklarujg ,,Wykorzystanie roweru cargo podczas warsztat6w"
bgdzie zobowiqzany do wywi4zania sig ztego punktu tylko w plac6wkach w kt6rych warunki
frzyczne na to pozwolq? (czyli na pewno nie we wszystkich. OczywiScie jest opcja wyjScia na
zewnqtrz, ale tylko pod warunkiem dobrej pogody, czyli w kwietniu mohe by6 malo takich
dni).
Odpowiedi:
Przedszkola zostan4 poinformowane o przebiegu warsztat6w, w tym ewentualnym
wykorzystaniu roweru cargo. Zamawiaj1cy nie wymaga wprowadzenia takiego roweru
do sal. Jednocze5nie warto zauwaLyfl, 2e rowery cargo to grupa rower6w o r62nej
konstrukcji, nie wszystkie sA cigZkie czy duie. Wykorzystanie roweru podczas
warsztat6w pozostaje w gestii Wykonawcy. Zamawiajqcy dopuszcza przeprowadzenie
fragmentu, a nawet calych zajg(. na dworze, z usprawiedliwieniem zajg( w sali w
prrypadku deszczu - naleLy to uwzglgdni6 w koncepcji scenariusza.
Pytanie nr 3
W punkcie nr 12.4.2. SIWS ; ,,W zalcresie lvyterium ,,jakoii, merytorycznu zawartoit ofer|"
oferta moZe uzyskat muc 40 punkt6w. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z tabelq:
(.) Czgi6 VI Przeprowadzenie warsztatdw z serwisowania rowerdw i przygotowania
jednoSladdw do jazdy"
Pvtanie brZmir czy Zarnawiaj4cy przyzna 5 punkt6w za : ,,Wykonawca'wyka2e sig
dysponoi,aniem minimum jednej osoby pracujqcej przy projekcie, posiadajqcej
doiwiadczenie w prowadzeniu warsztatdw edukacvinvch w szkolach podstawowyc:h w liczbie
minimum 20 godzin - nq podstawie zafwiadczeri zlo2onych wraz z ofertq. " Czy do
warsztat6w z serwisowania rower6w (CzgSt VI SIWS) molna uzyska6 dodatkowe punkty za
osobg w projekcie z doSwiadczeniem w prowadzeniu warsztat6w edukacyjnych z
jakiegokolwiek innego tematu? Czy osoba serwisuj4ca i wydaj4ca rekomendacjg nie musi
wykazad sig Zadnym doSwiadczeniem wtym zakresie?
Odpowiedf:
Oferta otrzyma dodatkowe punkty, jeSli osoba przeprowadzaj1ca warsztaty z
serwisowania rower6w bgdzie posiadala doSwiadczenie w prowadzeniu warsztatr6w
edukacyjnych, Zmawiaj4cy nie wskazal zakresu tematycznego zjakiego wymagane jest
to doSwiadczenie. Mo2liwe jest realizowanie warsztat6w pm,ez dwie osoby:
doSwiadczonego trenera w warsztatach edukacyjnych dla dzieci i osobg serwisuj4c4,bez
takiego do5wiadczenia. Taka informacja powinna pojawid sig w scenariuszu warsztat6w.
Pytanie nr 4
Zamawiajqcy nie sprecyzowal miejsca i czasu dodatkowego wykonania podstawowego
przegl4du w zadeklarowanej liczbie rower6w i wydanie rekomendacji odnoScie serwisowania
w sprawach ptzek'raczaj4cych podstawowy przeglqd dla czgici VI Przeprowadzenie
warsztatdw z serwisowania rowerdw i przygotowania jednoilad6w do jazdy w punkcie I2.4.2
SIWS. - za co molna uzyska6 dodatkowe 18 punkt6w.
Pvtanie brzmi: Czy Wykonawca mohe wykonai ,,Dodatkowy podstawowy przeglqd
(ciinienie w oponach, hamulce, nasmarowanie laricucha, weryJikacja o|wietlenia, luz6w)
poza terenem szkoly co moZe wi4zat sig z koniecznoSci4 pokonania nawet'25 km dla
ucznia/rodzica w celu skorzystania z takiej opcji i czy zadeklarowana liczbarower6w dotyczy
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jednej szkoly czy wszystkich plac6wek zgloszonych do projektu? Kto decyduje o tym czyje
rowery zostan4 poddane przegl4dowi? Kto i jak weryfikuje czy osoba kt6ra sig zglasza do
przeglqdu jest do tego uprawniona i czy taka osoba ma obowi4zek podawai jakieS dane
personalne? W jaki spos6b Wykonawca rozliczy siE z Zamawiaj4cym z wykonania tego
zadania?

OdpowiedZ:
Wykonanie dodatkowego przegl4du rower6w powinno byd dokonane na terenie szkoly,
w kt6rej zostan4 przeprowadzone warsztaty. Zadeklarowana liczba rower6w dotyczy
kaZdego dodatkowego przeglqdu pod kaLdq ze szk6l. Wykonanie dodatfowego
przegl4du zostanie skoordynowane z naucrycielem odpowiedzialnym za
przeprowadzenie kampanii Rowerowy Maj na terenie danej plac6wki. Termin takiego
serwisu ustala Wykonawca.
Pytanie nr 5

Dla klas kt6re ju2 braly udzial w kampanii Rowerowy Maj Zamawiaj1cv przewiduje
warsztaty (zgodnie z SIWS): czg6i III, IV, V i VI. Sa to cztery r62ne czg(ci zam6wienia na
cztery r6ime warsztaty.
Pytanie brzmi: kto i kiedy decyduje o tym kt6ra klasa bierze udzial, w kt6rym warsztacie?
Czy Wykonawca dostanie listg klas w danej szkole w kt6rych mazrealizowa6 warsztaty? Czy
Szkoly s4 poinformowane, 2e podczas tegorocznej edycji z ich szkolE bgdzie sig
kontaktowalo 5 ro1nych tnezaleimych od siebie Wykonawc6w w celu ustalenia
harmonogramu zajgl QeZeIi kahdq czgSd wygra inny Wykonawca)?
Czy klasy kt6re juz braly udzial w warsztatach w poprzednich latach mogE odm6wii udzial w
warsztatach w biez4cym roku? Czy koordynatorzy szkolni bgd4 przekarywa(, wychowawc4
propozycjg zajgi dopiero jak firma, kt6ra wygraprzetarg zglosi sig do szkoly (realnie okolo
19 marca) i wychowawcy zanim ustal4 termin zajgt,bgd1przechodzii proces decyzyjny jakie
zajgcia wybieraj4?
Odpowied:Z:

Szkoly zadeklaruja jake liczbg warsztat6w z poszczeg6lnych czgSci bgda chcialy
zrealizowa6.. Zostan1 poinformowane o kontaktach ze strony wykonawc6w w celu
ustalenia harmonogramu. Warsztaty z czgf;ci III-VI s4 warsztatami fakultatywnymi.
Oferta warsztat6w zostanie przedstawiona szkolnym koordynatorom wcze5niej.
Pytanie nr 6
Do czgSci zam6wienia:
,,Czgfi( V. Przeprowadzenie warsztat6w praktycznych, doskonal4cych jazdg rowerem
b. uczniowie zobowi4zarri s4 do posiadania wlasnych rower6w."
Zamawiaj1cy w czgSci VI SIWS pisze: ,,1[/ykonawca ustali z wychowawcami klasy miejsce
przeprowadzania warsztat6w". Przy czgsci V SIWS nie ma Zadnej informacji o miejscu i
sposobie ustalenia zajg6.

Pvtanie brumi: Czy Wykonawca realizuje warcztaty w ramach czgsci V SIWS na terenie
szkoly. W zwiqzktt z pogodq, opadami deszcz-tt jakie maj4 miejsce co roku w miesi4cu
kwiecieri zajgcia mog4 by6 niemo2liwe do realizacji na zevrn4trz. Czy szkoly w kt6rych bgd4
odbywad sig zajgcia z ,,Przeprowadzenie warsztatfw praktycznych, doskonatqcy:ch jazdg
rowerem" w dni deszczowe (mog4 by6 wszystkie dni deszczowe w kwietniu) wyrazily zgodg
na wniesienie rower6w do szkoly przez calq klasg tj okotro 25 rower6w na jeden warsztat. Ma
to zwiqzek z kwestiamibezpieczefistwa, porzqdku, czystoSci oraz jednoczeSnie zajgciem na
caly dziefi sali gimnastycznej, podczas gdy inna firma w ramach kampanii Rowerowy Maj
bgdzie chciala realizowat warsztaty serwisowe na sali gimnastycznej.
Odpowiedf:
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Zamawiaj4cy rekomenduje pueprowadzenie warsztat6w na terenie szkoly, np. boiska
szkolnego.
Spos6b pnzeprowadzenia warsztat6w w prrypadku deszczu np. na Sali gimnastycznej
wymaga ustalenia szczeg6l6w z osobq odpowiedzialnq za realizacjg warsztat6w w danej
plac6wce.

Pytanie nr 7
Czy w zakresie lvyterium ,,jakoSt, merytoryczna zawartoi| oferty" (12.4.2.) do CzgSci II
(Przeprowadzenie warsztat6w wSr6d nowych klas w kampanii) Wykonawca w celu uzyskania
dodatkowych punkt6w w ramach kryterium:
,,Wykonawcavrykuirc sig dysponowaniem minimum dw6ch os6b pracuj4cych przy projekcie,
posiadajqcych doSwiadczenie w prowadzeniu warsztat6w edukacyjnych w zakresie edukacji
komunikacyjnej w szkolach pbdstawowych w liczbie minimum 20 godzinkahda"
- moZe poda6 trener6w, kt6rych wpisze na listg zgodnie z punktem:
,,5.2.2.Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig doSwiadczeniem i
kwalifikacjarni zawodowymi odpowiednimi do stanowisk. Wykonawca przedstawi'w ofercie
kandydata/6w na kaLde stanowisko wymienione ponizej:" ?
OdpowiedZ:
Tak, o ile do6wiadczenia wspomnianych os6b s4 zbieine.
Pytanie nr 8
Czy szkoly wyrazily zgodg na realizacjg warsztat6w czgSd ,,VI Przeprowadzenie warsztat6w z
serwisowania rowerdw i przygotowania jednoiladfw do jazdy" na terenie szkoly i
wprowadzenie przez uczni6w swoich rower6w do Srodka szkoly? Czy teL o tych warsztatach
dowiedz4 sig od firmy kt6ra wygra przetarg? I dopiero wtedy bgd4 podejmowa6 decyzjE czy
chc4 bra6 vdzial w zajgciach?
Zamawiajqcy zazrLaczyl w SIWSie,2e ,,1[/ykonawca ustali z wychowawcami klasy miejsce
przeprowadzenia warsztatdw, dopuszczalne jest aby warsztaty odbyly sig np. przed szkolq lub
na boisku szknlnym." - w zwi4zku zWm czy Wykonawca opr6cz listy nazwisk i telefonow do
szkolnych koordynator6w kampanii dostanie r6wnie2 namiary na wychowawc6w i zkaldym
bgdzie musial sig umawiai indywidualnie na realizacjg warsztat6w?
Odpowiedf:
Szkoty poznajq ofertg warsztat6w wczeSniej. Wykonawca otrryma wszystkie niezbgdne
kontakty w celu ustalenia harmonogramu warsztat6w.
Pytanie nr 9
Analizujemy wlaSnie opis przedmiotu zam6wienia i pojawilo sig pytanie, poniewaz nasza
fundacja nie posiada Zadnych um6w na przeprowadzenie warsztat6w, ale jej czlonkowie
posiadajq bogate doSwiadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu warsztat6w dla r62nych
grup odbiorc6w w ramach projekt6w krajowych i migdzynarodowych. Czy to pozwala na
wzigcie udzialu w przetargu czy teL mo2e spowodowal,2e nasza oferta zostanie odrzucona?
OdpowiedZ:
Warunki udzialu w postgpowaniu opisane s4 w pkt 5.2.1. Ogloszenia o zam6wieniu.
Natomiast doSwiadczenie wykonawcy powinno byd potwierdzone zgodnie z punktem
5.4.2 niniejszego Ogloszenia. Ocena dokumentfw zlotonych przez wykonawcg wraz z
ofertq nast4pi po otwarciu ofert.
Pytanie nr 10
Proszg o potwierdzenie czy w dokumentach jest pomylka w zal4czniku nr 1 dotyczy czgsci II
- gdzie nale?y zaznaczy 6 j eSli dotyczy przy kryterium :
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"OSWIADCZAMY 2e DYSPONUJEMY minimum dwoma osobami, kt6re bgdzie
zaangaaowane w realizacjg projektu, posiadaj4cymi doSwiadczenie w prowadzeniu
warsztat6w edukacyjnych w zakresie edukacji komunikacyjnej w przedszkolach w liczbie
minimum 20 godzin - na podstawie zaSwiadczeh oraz ZAN-ACZAMAIIE ZAI-4CZAM

wymienione w OPZ zalwiadczenia"
Rozumiem, 2e powinno by6 zamiast "w przedszkolach" to w szkolach podstawowych?
W zalqczniku przesylam zdjgcie tego fragmentu oferty.

Dodatkowo dla czgsci III "Przeprowadzenie warsztat6w z pierwszej pomocy" Zamawiaj4cy
(w odr62nieniu od pozostalych czgsci) nie okreSlil czasu trwania warsztat6w. Rozumiem, ze
Wykonawca w ramach punktowanego scenariusze moze zaproponowa(, tak dlugie warsztaty
jakie uzna za stosowne do przekazania odpowiedniej wiedzy.
OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy popelnil we wspomnianym miejscu w zalqczniku nr I omylkg pisarsk4.
W tabeli dotycz4cej czgsci II w miejscu ,,przedszkolach" powinno byd ,,szkolach
podstawowych". W zal1czeniu przekazujemy prawidlow4 wersjg zal4cznika nr. 1.
Pytanie nr ll
Uprzejmie proszg o odpowied? na dwa pytania, kt6re pojawily sig podczas zapoznawania sig
z ogloszeniem przetargowym na Rowerowy Maj.
Jak udokumentowad doSwiadczenie, i co powinno zostai przedlo2one na potwierdzenie
doSwiadczenia?
oraz drugie pytanie:
Jak rozumiana jest usluga, czy jest to pojedynczy warsztat,

np 1 faktura : I wydarzenie, czy
tez jak realizowaliSmy projekt (np. 3 miesigczny) i ramach niego odbyla sig okreSlona ilo36
warsztat6w?
OdpowiedZ:

Ad l.Do5wiadczenie wykonawcy powinno byd pofwierdzone zgodnie z punktem

5.4.2

Ogloszenia.

Ld,2 Zgodnie z punktem 5.2.1 pojedyncze uslugi edukacyjne to uslugi przeprowadzone
na podstawie odrgbnych zleceri lub umt6w.
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