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Katowice, 06.05.2019 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:
Rower musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002
roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. 2016 r. poz. 2022), oraz Normy Europejskiej PN-EN 15194:2018-01: Nie jest możliwe
spełnienie normy która w większości Państw Unijnych wejdzie w życie w 2020 roku, tym
bardziej że wpisali już Państwo właściwą normę przy baterię którą jest PN-EN 15194+A1:2012.
Rower żeby spełnić normę EN 15194 2018-01 , musi mieć też baterię zrobioną zgodnie z tą
normą, więc obecny zapis jest niepoprawny i niemożliwy do zrealizowania. Wnoszę prośbę o
zmianę opisu przedmiotu zamówienia i wpisanie informacji że rower musi spełniać NORMĘ
Europejską EN 15194 +A1: 2012.
Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, iż modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ. Zmianie ulegają zapisy:
– pkt B – wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia tj. rower musi spełniać
wymogi przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie, w szczególności Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 r. poz. 2022),
Jednocześnie Zamawiający, informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji treści SIWZ tj.:
– pkt B ust. 1 pkt p – tylny bagażnik, który otrzymuje brzmienie: „stalowy lub aluminiowy,
mocowany do ramy, przystosowany do montażu dwóch sakw, z systemem zatrzaskowym
zabezpieczającym zsunięcie się sakw, o maksymalnej ładowności do 20 kg”;
– rozdziału 22 (miejsce i termin składania ofert), oraz rozdziału 23 (informacje o trybie otwarcia
i oceny ofert).
W związku z dokonaną zmianą Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22-052019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22-05-2019 r. o godz. 11:00.
Załącznik nr 1 – zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
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