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Milanówek, 14 czerwca 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.271.2.4.2018.EP. 

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 z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.06.2018 r. 

Obecnie wyznaczony termin na dzień 15.06.2018 r. jest zbyt krótki na właściwe przygotowanie 

dokumentacji i złożenie oferty. 

Odpowiedź 

Termin składania ofert został wydłużony na dzień 22.06.2018 r. 

Pytanie nr 2 

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia badania pomiarów ruchu na termin od dnia 

20.07.2018 r. 

Odpowiedź 

Termin rozpoczęcia badania pomiarów ruchu został zmieniony na termin od dnia 20.07.2018 r. 

W konsekwencji powyższych odpowiedzi, Zamawiający modyfikuje treść WRZ, które otrzymują 

brzmienie: 

I.  

„Termin realizacji zamówienia: 

- nie później niż do dnia 20 lipca 2018 r. – przygotowanie metodologii badań oraz uruchomienie 

systemów pomiarowych w Milanówku; 
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- do dnia 31 października 2018 r. – wykonanie pomiarów; 

- do dnia 15 grudnia 2018 r. – opracowanie analizy i rekomendacji”.  

Analogicznie, do powyższych zmian, Zamawiający modyfikuje treść WRZ w ten sposób, iż wszędzie 

tam, gdzie jest data 30 czerwca 2018 r. zostaje ona zmieniona na datę 20 lipca 2018 r., data 30 

października 2018 r. zmieniona zostaje zaś na datę 31 października 2018 r.  

II.  

„ Termin składania ofert: do dnia 22 czerwca 2018 r. do godz.: 10:00” 

 

Pytanie nr 3 

Czy dopuszczone będą jako zgodne z warunkami realizacji zamówienia badania oraz analiza z ich 

przeprowadzenia jeśli: 

1) Ślad drogi przejazdu na mapie sprowadzony będzie do odcinka łączącego punkt startowy 

przejazdu z punktem końcowym w linii prostej bez odwzorowania siatki ulic.  

 

Ślad pokonanej drogi jest podstawą do dalszej analizy między innymi takich parametrów jak: 

korzystania z dróg wyposażonych bądź nie w infrastrukturę rowerową (taką jak: droga dla rowerów – 

w tym ciąg-pieszo rowerowy, jezdnia – w tym pas rowerowy), wyznaczenie najczęściej 

wykorzystywanych ciągów komunikacyjnych czy też korzystania z infrastruktury rowerowej 

w mieście. Ponadto w przypadku, gdy miejsce startu pokrywać się będzie z miejscem końcowym 

system nie wygeneruje praktycznie żadnych przydatnych danych. 

W związku z powyższym zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania jako zgodnego 

z warunkami realizacji zamówienia.  

 

2) Za czas i datę wynajęcia pojedynczego roweru lub pojazdu elektrycznego zostanie uznane 

przedstawienie danych dotyczących wypożyczenia rowerów generowane przez system 

GEOVELO czyli ilość wypożyczeni z każdego dnia wg wypożyczenia zgodnie z taryfą systemu (- 

do 30 minut, - do godziny, - do 2 godzin, - do trzech godzin, - całodzienne). 

 

Zamawiający dopuszcza powyższe przedstawienie danych jako zgodne z warunkami realizacji 

zamówienia. 
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3) Wskazany zostanie tylko kierunek przemieszczania się rowerów, bez określenia prędkości 

przejazdu.  

 

Zamawiający dopuszcza wskazanie wyłącznie kierunku przemieszczenia się rowerów, w tym 

kontekście Zamawiający modyfikuje treść WRZ. . 

4) Dane demograficzne (płeć i wiek) uwzględnione w badaniach i analizie będą tylko częściowe, 

pozyskane nie od wszystkich użytkowników systemu. Ze względu na to że płeć i wiek są danymi 

których podanie podczas rejestracji w systemie jest dobrowolne a nie konieczne nie ma 

możliwości przewidzenia jaka część użytkowników zdecyduje się na udzielenie tych informacji. 

 

Dane demograficzne (płeć i wiek) są jednym z podstawowych elementów analizy (patrz 

postanowienia rozdziału I ust. 2 pkt 1) lit. d) WRZ, w których Zamawiający wskazał,  iż pomiary 

powinny zostać przeprowadzone przy użyciu w pełni funkcjonalnego systemu rowerów miejskich 

i pojazdów elektrycznych, rejestrujących, takie dane jak: dane demograficzne (płeć i wiek)). 

W konsekwencji, Zamawiający nie dopuszcza uzyskiwania tych danych nie od wszystkich 

użytkowników tj. ich częściowego pozyskiwania, jak w treści pytania.  

 

5) Nie zostanie podana statystyka korzystania z dróg wyposażonych bądź nie w infrastrukturę 

drogową (taką jak: droga dla rowerów – w tym ciąg-pieszo rowerowy, jezdnia – w tym pas 

rowerowy), ze względu na to, że system który wykorzystujemy nie daje możliwości zdefiniowania 

odwzorowania przejazdów z uwzględnieniem korzystania z określonej infrastruktury. 

 

Statystyka korzystania z dróg wyposażonych bądź nie w infrastrukturę drogową (taką jak: droga dla 

rowerów – w tym ciąg-pieszo rowerowy, jezdnia – w tym pas rowerowy) jest jednym z kluczowych 

elementów analizy, która ma zawierać rekomendacje w zakresie poprawy infrastruktury rowerowej 

i organizacji ruchu w  mieście przy udziale rowerów miejskich i pojazdów elektrycznych. W związku 

z powyższym Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania jako zgodnego z warunkami realizacji 

zamówienia. 

 

6) Statystyka korzystania ze stojaków i wiat rowerowych przedstawiona będzie nie w odniesieniu do 

wszystkich dostępnych wiat i stojaków, ale tylko tych wiat i stojaków, które zostaną wskazane 

jako miejsca parkingowe na których dozwolone będzie parkowanie rowerów. 
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Zamawiający dopuszcza proponowaną statystykę jako zgodną z warunkami realizacji zamówienia, 

jednakże proszę mieć na uwadze, iż powyższa statystyka wpisuje się w rekomendacje w zakresie 

poprawy infrastruktury rowerowej, bezpieczeństwa i organizacji ruchu, stanowiącej część analizy. 

 

7) Najczęściej używane szlaki komunikacyjne określone zostaną ze wskazaniem miejsc rozpoczęcia 

i zakończenia przejazdów bez szczegółowego definiowania drogi przejazdu. 

 

Dane w takim zakresie nie będą dopuszczone jako zgodne z warunkami realizacji zamówienia, ze  

względu na fakt, iż dane dotyczące najczęściej używanych szlaków komunikacyjnych są kluczowymi 

danymi dla analizy. Przedmiotowa analiza wraz z rekomendacjami powinna pozwolić na 

wprowadzenie w przyszłości pozytywnych zmian oraz zwiększenie udziału przyjaznych dla 

środowiska pojazdów w publicznym transporcie miejskim. 

 

 

Z poważaniem 

Burmistrz Miasta Milanówka 

/ - / 

Wiesława Kwiatkowska 


