ZA.270.5.2019

Katowice, 02.04.2019 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa
rowerów elektrycznych”.

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust
1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia, udziela
wyjaśnień:
Pytanie 1:
W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w sekcji B, punkcie 1c, piszecie Państwo:
kolor ramy roweru – przygotowany na podstawie księgi znaków Zamawiającego, zgodny
z zaakceptowanym projektem wizualizacji rowerów przez Zamawiającego (rama i sakwy
obrendowane logotypem Metropolii GZM (zgodnie z księgą znaków Zamawiającego), logotypy
Metropolii umieszczone na ramie pod lakierem. Pobrałem księgę znaku i mamy tam 3 kolory
- fuksję, niebieski i żółty. Pytanie brzmi następująco: w którym kolorze lub zestawieniu kolorów
życzycie sobie Państwo, aby rower był polakierowany, czy też zostawiacie to Państwo
oferentom, którzy sami wybiorą odpowiadające im zestawienie z dostępnych wariantów.
Odpowiedź 1:
Zamawiający wskazuje, iż w Księdze Znaków GZM zastosowana została szersza paleta barw
niż przedstawiona w pytaniu. Paleta Metropolii GZM, którą dopuszcza Zamawiający
w przedmiotowym postępowaniu, znajduje się w Księdze Znaków w części dotyczącej
Kolorystyki (str. 18). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z Rozdziałem 12 SIWZ,
Wykonawca w etapie „0” przedstawia projekt wizualizacji przedmiotu zamówienia, który
następnie, zgodnie z §4 ust. 1 Załącznika nr 6 do SIWZ, jest zatwierdzany przez
Zamawiającego. Zamawiający, poza dopuszczoną paletą barw, nie precyzuje dalszych
wymogów w przedmiotowym zakresie.
Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść załącznika nr 1 do SIWZ tj. szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia. Zmianie ulegają zapisy Rozdziału B, pkt 1 p), który otrzymuje
brzmienie:
▪ tylny bagażnik – stalowy, mocowany do ramy, przystosowany do montażu dwóch sakw,
z systemem zatrzaskowym zabezpieczającym zsunięcie się sakw, o maksymalnej
ładowności do 20 kg,
▪ dwie sakwy na tylnym bagażniku roweru – o wymiarach minimalnych 35x35x15 cm
każda z nich, wykonane z obustronnie powlekanego, w pełni wodoszczelnego
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materiału, usztywnione od strony koła niełamliwą 3mm płytką z pamięcią kształtu,
wyposażone w mocowanie zapewniające stabilność sakw podczas jazdy oraz
uniemożliwiające ich demontaż przez osoby nieuprawnione, posiadające elementy
odblaskowe widoczne z co najmniej 500 metrów, z szczelnym zamknięciem w formie
zamka błyskawicznego, o łącznej masie nieprzekraczającej 2kg i maksymalnej
pojemności do 20 litrów, o kolorystyce zgodnej z księgą znaków Zamawiającego.
Załącznik nr 1 – zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
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