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Milanówek, 13 lipca  2018 r. 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), którego 

przedmiotem jest przygotowanie programu działań na rzecz poprawy mobilności miejskiej w zakresie 

ruchu rowerowego oraz pojazdów elektrycznych wraz z koncepcją organizacji ruchu w mieście, znak 

sprawy: ZP.271.2.5.2018.JS 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA  

TREŚCI WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający, Gmina Milanówek, działając zgodnie z rozdziałem V ust. 4 i 5 Warunków 

Realizacji zamówienia (dalej „WRZ”) poniżej przedstawia pytania Wykonawców, jakie wpłynęły  

w przedmiocie postanowień WRZ wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz w konsekwencji 

modyfikację treści WRZ. 

Pytanie nr 1 

Zwracamy się do Zamawiającego o przedstawienie jakie warunki musi spełnić osobą biorąca udział  

w badaniu?  

Ze względu na wartość rowerów wchodzących skład systemu, udostępnienie roweru bez informacji  

o korzystającym może prowadzić do licznych nadużyć oraz podnosić ryzyko kradzieży co przełoży się 

na wartość złożonych ofert w zapytaniu. Warunkiem korzystania ze wszystkich obecnie 

funkcjonujących systemów rowerów miejskich jest dokonanie rejestracji oraz opłaty inicjalnej.  

Odpowiedź 

Osoba biorąca udział w badaniu musi mieć możliwość indywidualnej rejestracji oraz dokonania opłaty 

inicjalnej. Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków. 

 

Pytanie nr 2 

W związku z oczekiwaniem Zamawiającego do wykonania pomiaru ruchów w mieście na potrzeby 

aktualizacji studium komunikacyjnego prosimy o wyjaśnienie następującej kwestii, ze względu na 

fakt dokonania analizy przy użyciu rowerów miejskich udostępnianych użytkownikom którzy 

dokonają rejestracji w uruchomionym systemie rowerów miejskich oraz rejestracji danych 

dotyczących śladu drogi, czasu i daty przejazdów zachodzi konieczność uzyskania od każdego 

użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych we wskazanym zakresie.  

Czy w przypadku braku zgody na rejestrację wspomnianych informacji, użytkownik będzie miał 

możliwość korzystania z rowerów biorących udział w badaniu?  

Odpowiedź 

Zamawiający uważa, że użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

na potrzeby rejestracji korzystania z systemu. 
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Pytanie nr 3 

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie minimalnego progu liczby wypełnionych ankiet  

w zakresie powyższego punktu?  

Odpowiedź  

Zamawiający nie wymaga minimalnego progu liczby wypełnionych ankiet. Link do ankiety 

elektronicznej zostanie zamieszczony m.in. na stronie zamawiającego, w mediach społecznościach. W 

przypadku podawania adresu mailowego przez uczestników ankieta powinna zostać rozesłana do 

użytkowników systemu. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wielokrotnego wypełnianie ankiety z tego samego 

urządzenia? Bazując na doświadczeniu w prowadzeniu licznych systemów rowerów miejskich oraz 

badań dotyczący ich funkcjonowania zwracamy uwagę na fakt, że dopuszczenie wielokrotnego 

wypełniania ankiety przez jednego użytkownika z jednego urządzenia może negatywnie płynąc  

na rzetelności prowadzącego badania oraz jego wyniki.  

Odpowiedź  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wielokrotnego wypełniania ankiety z tego samego 

urządzenia. 

 

Pytanie nr 5 

Zwracamy się do Zamawiającego zastosowanie 3 tygodniowego okresu karencji w związku  

ze zmianą taryfy opłat za korzystanie z roweru miejskiego?  

Alternatywnie prosimy o dopuszczenie rozwiązania, że użytkownicy rejestrujący się w systemie  

od razu zostaną poinformowani o czasie w którym zostanie zmieniona taryfa oraz warunkach jakie 

będą obowiązywały?  

Nagła Zmiana taryfy opłat zostanie negatywnie odebrana przez użytkowników dodatkowo zmiana 

warunków korzystania z systemu wymagać będzie 14 dni na akceptację nowych warunków przez 

użytkowników.  

Ponadto zwracamy się o informację czy Zamawiający przewiduję maksymalną stawką za godzinę 

wypożyczenia, jeżeli tak to w jakiej wysokości oraz maksymalny czas jednorazowego wypożyczenia? 

Określnie maksymalnej ma znaczący wpływ na finalne oszacowanie wartości złożonej oferty oraz 

atrakcyjność systemy dla użytkowników.  

Odpowiedź  

Zamawiający akceptuje 3 tyg. okres karencji. Dopuszcza się rozwiązanie, ze użytkownicy rejestrujący 

się w systemie od razu zostaną poinformowani o czasie w którym zostanie zmieniona taryfa oraz 

warunkach jakie będą obowiązywały. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej stawki za godzinę 

wypożyczenia oraz maksymalnego czasu jednorazowego wypożyczenia. Powinny zostać zastosowane 

stawki rynkowe. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie w jakiej formie Wykonawca ma wykazać korzyści 

środowiskowe i ekonomiczne wynikające z wprowadzenia systemu roweru miejskiego? 
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Odpowiedź 

Korzyści środowiskowe należy przedstawić opisowo natomiast ekonomiczne – zestawić koszty 

Zamawiającego w zależności od przyjmowanych wariantów stawek opłat, lokalizacji itp. 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy rozdziału I pkt. 1 lit. d strona 3 metodologia badań Warunków Realizacji Zamówienia 

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, że bardzo duży wpływ na wyniki prowadzonych 

badań będą miały lokalizację w których rozstawione zostaną rowery systemu miejskiego. W związku 

z tym zwracamy  

się z prośba o informację czy Zamawiający przewidział docelowe lokalizację w których można będzie 

wypożyczyć i zwrócić rower biorący udział w badaniu? 

Odpowiedź  

Zamawiający nie przewiduje konkretnej lokalizacji systemu roweru miejskiego. Liczy  

na doświadczenie wykonawcy i doradztwo w tym zakresie. W przypadku braku zainteresowania 

użytkowników systemem należy przewidzieć zmianę lokalizacji i uwzględnić w analizie  

i rekomendacjach w niej zawartych wnioski dot. zwiększenia korzystania przez użytkowników lub 

jego spadku związanych z tą zmianą. 

 

Pytanie nr 8 

 „Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania pełną kadrą personelu przez cały czas 

realizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie uwzględniał nieprawidłowego i 

nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia z powodu niedyspozycyjności personelu 

(absencja pracownicza). W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą 

umową.” 

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej kadry 

oraz sposobu jej weryfikowania, który zgodnie z zapisem może spowodować naliczanie kar 

umownych?   

Odpowiedź 

Wolą zamawiającego jest terminowe i należyte wykonanie umowy, przez przytoczony zapis 

Zamawiający informuje, że nie będzie  ,,uwzględniał nieprawidłowego i nieterminowego wykonania 

przedmiotu zamówienia z powodu niedyspozycyjności personelu’’.  Obowiązkiem Wykonawcy jest 

zapewnienie takiej ilości osób i o takich kwalifikacjach by mógł on terminowo i należycie wykonać 

przedmiot umowy. Kary umowne za powstałe z tych przyczyn opóźnienia lub nieprawidłowości będą 

naliczane w wysokości przewidzianej za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy albo za  

niewykonanie umowy.  

 

Pytanie nr 9 

Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie czy zgodnie z zapisem pkt. 14 Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za stosowanie przepisów dot. pozyskiwania i przetwarzania gromadzonych 

danych jako administrator zbioru czy odpowiedzialność będzie wynikała z zawartej z Zamawiającym 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?  
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Odpowiedź  

Odpowiedzialność będzie wynikała z zawartej z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

 

Pytanie nr 10 

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie do kiedy potencjalny Wykonawca powinien 

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji metodologię badań oraz ankietę? Biorąc pod uwagę 

sztywny termin rozpoczęcia badań rozumiany jako start systemu konieczne jest zachowanie czasu na 

przygotowania dedykowanych zmian w systemie wynikających z przyjętej metodologii.  

Odpowiedź  

Metodologię badań oraz propozycję ankiety Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu  

do 3 sierpnia b.r., by Zamawiający przed 8 sierpnia miał możliwość zgłoszenia uwag. 

 

Pytanie nr 11 

W jaki sposób Zamawiający zamierza uzależnić odbiór każdego etapu realizacji umowy  

od wniosków zawartych w wynikach badań?  

Odpowiedź  

Wnioski z zawartych wyników badań powinny zostać zawarte w analizie zawierającej również 

rekomendacje w zakresie zmiany organizacji ruchu w mieście. 

 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający oczekuje wykonania dedykowanej dla realizacji badania aplikacji mobilnej? 

Zwracamy uwagę, że proces stworzenia oraz udostępnienia na platformach android i iOS 

dedykowanej aplikacji wykracza poza oczekiwany termin rozpoczęcia badań.  

Odpowiedź  

Zamawiający nie oczekuje dedykowanej dla realizacji badania aplikacji mobilnej. Oczekuje jedynie 

zgody użytkownika na udział w prowadzonych badaniach. 

 

Z poważaniem 

Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka 

/ - / 

Marek Sudomirski 

 

 

Przygotowały:  

 Aleksandra Żuraw – merytorycznie 

 Joanna Sierpińska – formalnie  


