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Reguły, 15 marca 2018 r.  

 

 

Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego  

nr ZP.271.2.22.2018 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 13.03.2018 r. wpłynął wniosek  wykonawcy 

o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Zakup systemu bezobsługowego 

wypożyczalni sprzętu turystycznego – Rower Gminny” (nr ogłoszenia BZP: 528716-N-2018 ze 

zm., nr sprawy: ZP.271.2.22.2018). Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - 

Gmina Michałowice udziela odpowiedzi. 

 

TREŚĆ WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Pytanie nr 1 
Dotyczy rozdział B pkt. 2 lit. H OPZ  
„nóżka – stalowa” 
Wnosimy o zmianę powyższego postanowienia na następujące: 
„nóżka – metalowa” 
Zastosowanie nóżki rowerowej z innego materiału niż stal pozytywnie wpłynie na obniżenie wagi 
roweru. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 
 
Pytanie nr 2 
Dotyczy rozdział B pkt. 2 lit. N OPZ 
„szybkozacisk wspornika siodła - zamocowany na stałe do ramy” 
Wnosimy o zmianę powyższego postanowienia na następujące: 
„Szybkozacisk – szybkozaciskowy wspornik siodła umożliwiający użytkownikom samodzielną 
regulację wysokości siodła bez dodatkowych narzędzi”.  
Pełna (stała) integracja szybkozacisku z ramą przy jego uszkodzeniu, awarii bądź w razie aktu 
wandalizmu spowoduje konieczność wymiany całej ramy roweru, co generuje wysokie koszty i 
znajdzie odzwierciedlenie w cenach ofert Wykonawców. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 
 
Pytanie nr 3 
Dotyczy rozdział B pkt. 2 lit. S OPZ 
„błotniki - tworzywo sztuczne, głębokie (spełniające rolę osłony szprych), błotnik tylny – elastyczny, 
uginający się w razie siadania, dodatkowo wyposażony w boczny ochraniacz zabezpieczający odzież 
przed wkręceniem się w koło” 
Wnosimy o zmianę powyższego postanowienia na następujące: 
„błotniki - tworzywo sztuczne ,aluminiowe lub stal, w roli osłony szprych tylnego koła,  jako głęboki 
błotnik dopuszcza się wypełnienie tylnej części ramy elementem mogącym stanowić również nośnik 
reklamy i informacji” 
Opisane przez Zamawiającego rodzaje błotników nie znajdują zastosowania w systemach rowerów 
publicznych. Błotniki głębokie, w przypadku uszkodzenia, należy wymienić w całości, co wiąże się z 
unieruchomieniem roweru. Proponowane rozwiązanie, w przypadku uszkodzenia, pozwala na 
wymianę jedynie osłony szprych.  
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 
 
Pytanie nr 4 
Rozdział B WYMAGANIA DOTYCZĄCE TERMINALA pkt. 2 OPZ 
Zwracamy się o doprecyzowanie poniższego sformułowania: 
„Wyświetlacz pozwalający na obsługę procesu wypożyczania roweru w czterech wersjach 
językowych: polskiej i angielskiej;(…)” 
Wnosimy o zmianę powyższego postanowienia na następujące: 
„Wyświetlacz pozwalający na obsługę procesu wypożyczania roweru w dwóch wersjach językowych: 
polskiej i angielskiej;(…)” 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 
 
Pytanie nr 5 
Rozdział B WYMAGANIA DOTYCZACE APLIKACJI MOBILNEJ pkt. 1 OPZ 
„Aplikacja musi współpracować z systemami operacyjnymi co najmniej Android, iOS, 
WindowsPhone” 
Wnosimy o zmianę powyższego postanowienia na następujące: 
„Aplikacja musi współpracować z systemami operacyjnymi co najmniej Android, iOS,” 
Ze względu na znikomy udział w rynku telefonów opartych na platformie WindowsPhone (ok. 0,1%) 
oraz ze względu na brak wsparcia dla tej platformy przez jej producenta, wnosimy o odstąpienie od 
konieczności dostarczenia aplikacji mobilnej dla telefonów tej marki.  
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 
 
Pytanie nr 6 
Rozdział D pkt. 18 OPZ 
„Ustala się czas relokacji rowerów w godzinach 6-22 w przypadku wystąpienia (1) stopnia zapełnienia 
– 4 godz. oraz (5) stopnia zapełnienia – 2 godziny.” 
Wnosimy o zmianę powyższego postanowienia na następujące: 
„Ustala się czas relokacji rowerów w godzinach 6-22 w przypadku wystąpienia (1) stopnia zapełnienia 
– 4 godz. oraz (5) stopnia zapełnienia – 3 godziny.” 
Z doświadczenia Wykonawcy - największego operatora systemów rowerów publicznych w Polsce 
wynika, że zastosowanie 3-godzinnej relokacji w przypadku 100% stanowisk zajętych (5 stopień 
zapełnienia) dobrze sprawdza się w systemach roweru miejskiego np. proponowane rozwiązanie 
znalazło zastosowanie w warszawskim systemie Veturilo. Ponadto proponowana zmiana znacząco 
zmniejsza koszty związane z relokacją co znajdzie odzwierciedlenie w cenie oferty. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 
 
 
 
 
 

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE 
(-) mgr inż. Krzysztof Grabka 

 

 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 
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