ODPOWIEDZI NA PYTANIA
ZP-P-I.271.116.2020
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kontynuację
Systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego.
Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
następujące zapytania:
1. Czy Zamawiający dopuszcza tworzenie nowych stacji przez Zamawiającego?
2. Zamawiający oczekuje na istniejących stacjach, które nie będą wyposażone w terminal
wykonanie podświetlonej mapy. Jednocześnie Zamawiający zezwala na wykorzystanie w
tym celu istniejących "totemów" i nakazuje demontaż istniejących paneli słonecznych. Czy
Wykonawca może wykorzystać istniejące panele słoneczne w celu zasilania podświetlenia
mapy?
3. Zamawiający oczekuje wymiany elektrozamków w słupkach na stacjach na zaczepy do
rowerów. Czy Zamawiający dopuszcza demontaż słupków i ustawienie w ich miejsce stojaków rowerowych?
4. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje kar za brak relokacji rowerów
między istniejącymi stacjami.
5. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje kar za błędne działanie systemu informatycznego, np. wyświetlanie pełnej dostępności rowerów na stacji, w sytuacji
gdy
na
stacji
nie
znajduje
się
żaden
rower.
6. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wykorzystywał systemu informatycznego
do
dochodzenia
kar
umownych.
7. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wykorzystywał systemu informatycznego do udzielania informacji publicznej, ponownego wykorzystywania danych publicznych,
udostępniania
otwartych
danych
itp.
8. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia sezonu letniego?
W odpowiedzi na pytania wyjaśniam:
Ad.1
Zamawiający nie dopuszcza tworzenia nowych stacji przez Zamawiającego ponad wskazane w dokumentach do przetargu 38 stacji pasywnych.
Ad. 2
Zamawiający działając na podstawie art 137 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) dokonał modyfikacji
załącznika nr 1 do SWZ i nr 1 do umowy w rozdz. II pkt 8) ppkt 3 poprzez usunięcie zapisu
"Mapa ma posiadać możliwość podświetlenia na co najmniej 30 sekund, aktywowanego
przy pomocy przycisku.".
W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 do SWZ i nr 1 do umowy.
Ad. 3.
Zamawiający nie dopuszcza demontaż słupków i ustawienie w ich miejsce stojaków rowerowych.
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Ad. 4
Zamawiający działając na podstawie art 137 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) dokonał modyfikacji
załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy w § 5 ust. 6 i ust. 7 poprzez doprecyzowanie
zapisu tak jak poniżej:
6. W zakresie rozmieszczenia rowerów wynikającego z bieżącej eksploatacji LRM,
Wykonawca ma obowiązek dokonywać relokacji rowerów pomiędzy stacjami
i nie dopuszczać do stanu, gdy na stacji nie ma ani jednego roweru lub gdy jest
więcej niż 10 rowerów przez czas dłuższy niż 4 godz w godzinach od godz. 6 do
godz. 22.
7. Wytyczne z ust. 6. nie dotyczą stacji pasywnych i sezonu zimowego.
Jednocześnie Zamawiający uzupełnił wzór umowy poprzez dodanie w § 13 ust. 3 pkt 13
zapisu jak poniżej:
13. brak relokacji rowerów – 30,00 zł (trzydzieści złotych) za każdą rozpoczętą
godzinę/każdy rower ponad czas określony w § 5 ust. 6. (nie dotyczy stacji
pasywnych),
W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 6 do SWZ.
Ad.5
Zamawiający działając na podstawie art 137 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) dokonał modyfikacji
załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy poprzez dodanie w § 13 ust. 3 pkt 17 zapisu jak
poniżej:
17. za wadliwie działające: system informatyczny, aplikację mobilną, stronę
internetową – 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy dzień, w którym stwierdzone
zostało wadliwe działanie,
W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 6 do SWZ
Ad. 6
Zamawiający nie będzie wykorzystywał systemu informatycznego do dochodzenia kar
umownych.
Ad. 7
Zamawiający nie będzie wykorzystywał systemu informatycznego do udzielania informacji
publicznej, ponownego wykorzystywania danych publicznych, udostępniania otwartych danych itp.
Ad. 8
Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia sezonu letniego.
Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z póżn. zm.)
dokonał modyfikacji
1. zapisów załącznika nr 1 do SWZ i nr 1 do umowy
a) w rozdz. II pkt 2) ppkt 19
b) w rozdz. II pkt 2) ppkt 5a)
2. zapisów załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy
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a) w § 3 ust. 3 pkt 6)
b) w § 4 poprzez dodanie ust. 6
c) w § 7 ust. 6 pkt 4)
d) w § 13 ust 3 pk1) i 2)
e) w § 13 ust. 5
f) w § 15 ust. 3 i 4
g) w § 15 poprzez dodanie ust. od 14 do 20
h) w § 13 ust. 3 zmianie ulega numeracja ppk w związku z dodanie nowego ppk. 13 i 17.
W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 do SWZ i nr 1 do umowy i nr 6 do
SWZ.
Ponadto Zamawiający w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) zmienił pkt. 13 Specyfikacji
Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
13. Sposób oraz termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert.
13.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.
13.2 Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
13.3 Oferty należy złożyć w terminie do dnia 03.02.2021r. do godz. 11:00.
13.4 Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin jej przekazania na ePUAP.
13.5 Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.02.2021r. o godzinie 13:00.
13.6 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez
wskazanie pliku do odszyfrowania.
.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Dyrektora
Biura Zamówień Publicznych
Jolanta Bielska
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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