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nr referencyjny postępowania - OMGGS/DK/01/2020 

 Gdańsk, dnia 15.07.2021 r.  

    

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu 

konkurencyjnego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami), pn. „URUCHOMIENIE, ZARZĄDZANIE                                           
I EKSPLOATACJA SYSTEMU ROWERU METROPOLITALNEGO” 

 

I. ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SIWZ 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”, Zamawiający przekazuje pytania 

Wykonawców do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:  

 

Pytanie z dnia 14.07.2021 r. 

Proszę o udzielenie odpowiedzi czy wypełniając formularz cenowy (Zał nr 1 do formularza oferty) w lini 2 

- "cena łączna za wykonanie pełnego zakresu zamówienia objętego prawem opcji, w tym:” należy podać 

sumę wynikającą z wykonania pełnego zakresu przewidzianego w prawie opcji w odniesieniu do jednego 

miesiąca wykonania zamówienia czy czasu tożsamego z wykonaniem całości zamówienia w podstawowym 

zakresie. Dla wykluczenia nieporozumień proszę o podanie w takim wypadku dla jakiego okresu czasu 

liczonego w miesiącach należy podać kwotę oferty w lini 2. 

koniec cytatu 

Odpowiedź na pytanie  

Zamawiający wyjaśnia, że w wierszu Formularza cenowego (Zał. nr 1 do formularza oferty) o treści „Cena 
łączna za wykonanie pełnego zakresu zamówienia objętego prawem opcji, w tym:” oczekuje wskazania 

przez Wykonawcę pełnej kwoty przewidzianej za wykonanie całości zamówienia objętego prawem opcji, 

tj. zwiększenia, w terminie określonym w rozdziale 2 ust. 7 lit. a) SIWZ, liczby Stacji Postoju (w tym liczby 

Stojaków rowerowych), rowerów, Małych Totemów Informacyjnych i Punktów ładowania w SRM MEVO 

oraz zarządzania systemem w zakresie tak zwiększonej liczby elementów przez pozostały okres 

obowiązywania Umowy, tj. do upływu okresu wskazanego w rozdziale 3 SIWZ (tj. do upływu okresu 90 

miesięcy od dnia zawarcia Umowy).  

 

Zamawiający wyjaśnia, że kolejne pozycje Formularza cenowego oznaczone lp. 2.a-2.e odnoszą się 

natomiast do cen jednostkowych za zarządzanie systemem w okresie 1 miesiąca w zakresie oznaczonych 

w tych pozycjach pakietów i przedstawione w nich wartości będą podstawą do ustalenia w toku realizacji 

Umowy należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji, 

stosownie do zakresu, z jakiego z prawa opcji skorzysta Zamawiający. 

 

Wszelkie informacje zawarte w dokumencie są wiążące dla Wykonawców i winny być uwzględnione 
w składanej ofercie.  

Prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot 
 
Michał Glaser 
/podpisano elektronicznie/ 
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