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ZDM/DZP/4231/20/ZZ 

ZDM – DZP.3411.1091.2020.MM                                        

  

 

INFORMACJA 

z otwarcia ofert 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

ze zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja 

samoobsługowego systemu najmu rowerów publicznych Warszawski Rower Publiczny 

sprzętem używanym lub odnowionym”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

nr postępowania ZDM/UM/DZP/70/PN/61/20. 

Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się w dniu 23.11.2020 r.                

o godz. 11:00. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                    

na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 0,00 zł brutto. 

 

Ofertę złożył następujący Wykonawca: 

 

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji 

ul. Przasnyska 6b 

01-756 Warszawa  

 

brutto: 28.431.536,10 zł  

w tym: 

 

a) Zamówienie w zakresie podstawowym (zgodnie z formularzem cenowym)  

brutto: 14.284.076,10 zł  

b) Zamówienie objęte prawem opcji (zgodnie z formularzem cenowym)  

brutto: 14.147.460,00 zł  

 

Pozostałe kryteria: 

- deklaracja skrócenia czasu przebywania roweru znajdującego się na liście rowerów WRP 

oczekujących na przegląd okresowy określony w pkt 3.5.2 ust 3 OPZ – 24h; 

- deklaracja ilości zapewnienia i włączenia do systemu WRP rowerów dziecięcych – 60 

rowerów dziecięcych WRP oraz 6 dodatkowych stacji; 

- deklaracja ilości zapewnienia i włączenia do systemu WRP rowerów ze wspomaganiem 

elektrycznym WRP - 100 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym WRP oraz 10 

dodatkowych stacji; 

- brak deklaracji przygotowania i bieżącego udostępniania systemu do prezentacji danych 

dotyczących systemu WRP; 

- brak deklaracji zastosowania do realizacji zamówienia rowerów czwartej generacji; 

- brak deklaracji zastosowania do realizacji zamówienia rowerów nowych; 
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- deklaracja zwiększenia częstotliwości dokonywanych podstawowych przeglądów 

okresowych rowerów określonych w pkt 3.5.1 OPZ: 

 

1. Upłynęło 60 dni od czasu ostatniego podstawowego przeglądu okresowego.  

2. Upłynęło 10 dni od ostatniego najmu.  

3. Rower został najęty 400 razy.  

 

 

Warunki płatności i termin wykonania: zgodnie z zapisami SIWZ. 
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