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PREZYDENT  MIASTA  OTWOCKA 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock 

tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25 
www.otwock.pl       e-mail: umotwock@otwock.pl 

 

WZP.271.10.2019       Otwock, dnia 18.04.2019 r. 
 
 

- wg rozdzielnika – 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

Usługa uruchomienia, zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu Otwockiego Roweru Miejskiego w 
latach 2019-2022. 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający przytacza treść zapytania oraz na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy p.z.p. udziela wyjaśnień oraz na 
podstawie art. 38 ust. 4 ww. Ustawy we właściwym zakresie modyfikuje treść SIWZ.  

I) 1. 
Pytania:  
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Odpowiedzi: 
 

1. Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do §9 ust. 12 projektu umowy poprawnym odesłaniem 
zamiast ust. 13 powinno być odesłanie do §15 ust. 1 pkt 6: 
 
W projekcie umowy zostało zapisane: 

12. Odnośnie zmian, o których mowa w ust. 13, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oraz 
wykazać Zamawiającemu, za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób zmiany tam 
wymienione wpływają na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

W projekcie umowy powinno być zapisane: 
12. Odnośnie zmian, o których mowa w §15 ust. 1 pkt 6, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu, za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki 
sposób zmiany tam wymienione wpływają na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez 
Wykonawcę. 

2. Zamawiający potwierdza powiadomić wykonawcę o okolicznościach wskazanych w pytaniu, a zarazem 
nie wyraża zgody na modyfikację wspomnianego w pytaniu zapisu. 

3. Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia terminu „opóźnienie” terminem „zwłoka”. 
4. Zamawiający potwierdza, że kara o której mowa w pkt. 4 pytań do przetargu nie będzie kumulowana z 

karą za nieterminowe rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w §12 ust. 1 pkt. 1 
projektu umowy. 

5. Zamawiający nie dopuszcza wykreślenia z projektu umowy §12 ust. 1  
pkt 2 lit. „e” i „g”.  

6. Zamawiający zweryfikował poprawność zapisów we wspomnianych paragrafach i wszystko zostało 
zapisane poprawnie. 
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7. Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie kary za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 
stronie zamawiającego. 

8. Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji postanowienia w §14 ust. 1 projektu umowy w sposób 
przedstawiony w zapytaniu. 

 
 
2. 
Pytania i Odpowiedzi: 
 
 
Pytanie nr 1 
Dotyczy rozdziału III pkt. 3 i 4 SIWZ 
Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie ilości stojaków rowerowych które Zamawiający 
(WYKONAWCA) powinien dostarczyć?  
Prosimy o wskazanie ilości stojaków na poszczególnych stacjach rowerowych?  
 
Zgodnie z opisem wykonawca powinien dostarczyć 9 stojaków rowerowych. 
 
 
Pytanie nr 2 
Dotyczy rozdziału III pkt. 3 i 4 SIWZ 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy tereny pod stację rowerowe cechują się terenem utwardzonym? 
Jeżeli nie to prosimy o określenie po czyjej stronie leży utwardzenie terenu?  
 
Tereny pod stacje będą utwardzone. Utwardzenie terenu leży po stronie Zamawiającego. 
 
 
Pytanie nr 3 
Dotyczy rozdziału III SOPZ pkt. 11 SIWZ 
„Zamawiający ponosi koszty, związane z zapewnieniem powierzchni gruntowych, na których posadowione 
zostaną stacje wypożyczania rowerów będące przedmiotem niniejszej umowy, a także zapewnia uzyskanie 
wszelkich zgód i pozwoleń na ustawienie stacji rowerów miejskich będących przedmiotem niniejszej umowy.” 
Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że z zgodnie z KPA termin na uzyskanie zgody dot. zajęcia pasa 
drogowego wynosi 30 dni. Czy w przypadku gdy Wykonawca nie otrzyma w terminie zgody na zajęcie pasa 
drogowego Zamawiający dopuści przesunięcie terminu uruchomienia systemu? 
 
Grunty, na których będą usytuowane stacje rowerowe należą do Zamawiającego. Jeżeli sytuacja się zmieni i 
lokalizacja danej stacji nie znajdzie się na gruntach Zamawiającego i nie uzyska w terminie zgody na zajęcie 
pasa drogowego, to wtedy dla danej stacji zostanie przedłużony termin montażu. 
 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy rozdziału III SOPZ pkt. 3 SIWZ 
„Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii i usterek elementów systemu roweru miejskiego, w 
maksymalnym czasie wynoszącym:”  
Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie terminu usunięcie awarii i usterek elementów systemu?  
 
Wykonawca wskazuje w ofercie maksymalny czas usunięcia awarii i usterek. Maksymalny czas jaki może 
wskazać to 72 godziny. 
 
 
Pytanie nr 5 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy elementy systemu: stacja rowerowa, rowery, przechodzą na 
własność Zamawiającego po zakończeniu zamówienia?  
 
Nie 
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Pytanie nr 6 
Prosimy Zamawiającego o określenie czy Wykonawca będzie posiadał możliwość zamieszczania własnych 
reklam skrzydełkach rowerów miejskich? 
 
Reklamy będą zamieszczane stosownie do § 5 ust. 1 projektu umowy. 
 
 
Pytanie nr 7 
Zwracamy się do Zamawiającego o określenie czy system Otwockiego Roweru Miejskiego z uwagi na bliskość 
położenia względem Warszawskiego Roweru Miejskiego wymaga aby obydwa systemy były ze sobą 
kompatybilne? Kompatybilność polegać będzie na możliwości wypożyczenia roweru przy pomocy jednego 
konta roweru w Otwocku oraz w Warszawskim Rowerze Miejskim, Veturilo?  
 
Tak. Zamawiający będzie dążył do pełnej kompatybilności z Warszawskiem Rowerem Miejskim, stąd zachodzi 
konieczność pełnej kompatybilności systemów. 
 
 
Pytanie nr 8 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy terminal na stacji rowerowej ma umożliwiać proces zarejestrowania 
w systemie, wypożyczenia i zwrot roweru?  
 
Tak, terminal na stacji rowerowej ma umożliwiać proces zarejestrowania w systemie, wypożyczenie i zwrot 
roweru. 
 
 
 
II) 
 
Dodatkowo Zamawiający modyfikuje termin składania i otwarcia ofert (pkt. XII 1 i 4 SIWZ) z obecnego na 
następujący:  
 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (osobiście, przesłać pocztą lub przez posłańca) przy ul. 

Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 24.04.2019 r., do godziny 1000 i 
zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 5, budynek C, w dniu 24.04.2019 r., o godzinie 
1030. 

 


