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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 

ul. Barbary 21A 

40-053 Katowice  

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl  

REGON 367882926  

NIP 634-290-18-73 

Tel.  32/718-07-30 

Adres strony internetowej: http://bip.metropoliagzm.pl 

 

 

II. PODSTAWA PRAWNA 

 

Podstawę prawną przeprowadzenia dialogu technicznego stanowi art. 31a – 31c ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z 

późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.  

 

 

 

III. PRZEDMIOT I CEL DIALOGU TECHNICZNEGO 

 

1. Zmawiający informuje, iż dialog techniczny będzie związany z planowanym 

udzieleniem zamówienia na  zadanie pod nazwą: „Rower metropolitalny: 

system wypożyczalni rowerów w GZM” (w skrócie: Rower Metropolitalny). 

 

Podstawowe założenia związane z realizacją przedmiotowego zadania: 

 pod względem użytkowym: system dający możliwość całorocznego, 

bezobsługowego wypożyczania, zwrot roweru w określonej strefie, przez 

całą dobę, we wszystkie dni tygodnia z wykorzystaniem monitorowania  

i zarządzania systemem za pośrednictwem urządzeń cyfrowych w tym 

szczególności za pośrednictwem dedykowanej aplikacji; 

 pod względem organizacyjnym: zapewnienie kompleksowej eksploatacji  

i utrzymanie systemu w dobrym stanie technicznym oraz relokacja rowerów 

w miarę potrzeb; 

 pod względem sprzętowym: rower charakterystyczny, odporny na 

zniszczenie, z ograniczoną ilością elementów regulowanych  

i demontowanych i spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.).  

 

2. Przedmiotem dialogu będą w szczególności:  

 zagadnienia prawne, merytoryczne, wykonawcze, organizacyjne, techniczne, 

związane z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego; 



str. 3 

 

 identyfikacja kosztów udzielenia zamówienia publicznego. 

Celem przeprowadzenia dialogu technicznego jest uzyskanie informacji niezbędnych do 

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz określenia warunków umowy w postępowaniu na wybór dostawcy 

systemu.  

3. Orientacyjny zakres informacji, które planuje uzyskać Zamawiający: 

 doprecyzowanie cech funkcjonalno-użytkowych (sprzętowych) roweru (np. 

rodzaj przeniesienia napędu, trwałość itp.); 

 weryfikacja możliwości wyposażenia roweru w komputer pokładowy  

z systemem GPS, umożliwiający jego lokalizację i inne funkcjonalności (np. 

wybór tras przejazdu); 

 dostępne rodzaje rowerów (elektryczny, cargo, tandem, dla dzieci, inny),  

z procentowym udziałem w całej liczbie rowerów w systemie; 

 cechy funkcjonalno-użytkowe strony internetowej systemu i aplikacji 

mobilnej (intuicyjność dla użytkowników systemu); 

 cechy funkcjonalno-użytkowe systemu informatycznego obsługującego 

system wypożyczalni rowerów (możliwość tworzenia raportów o działaniu 

systemu, generowania danych statystycznych o wypożyczeniach i klientach, 

itp.); 

 możliwość integracji systemu z kartą ŚKUP w zakresie: 

 identyfikacji, 

 możliwości płacenia kartą ŚKUP (wykorzystanie funkcji 

portmonetki), 

 możliwości kodowania abonamentów na karcie ŚKUP  

w przypadku modelu koncesyjnego; 

 możliwość integracji systemu z już funkcjonującymi systemami 

wypożyczania rowerów w gminach; 

 rozwiązania organizacyjno-prawne – określenie modelu biznesowego; 

 harmonogram czasowy i finansowy wdrożenia systemu w 41 gminach,  

z podziałem na poszczególne etapy; 

 podział zysków między zamawiającym (GZM) a dostawcą systemu, 

pochodzących np.: ze sprzedaży powierzchni reklamowej, reklam  

w aplikacji mobilnej, dochodów z wypożyczeń rowerów; 

 niezbędne środki do zaangażowania przez gminy GZM: zarówno materialne, 

jak i niematerialne; 

 proponowana tabela opłat dla użytkowników systemu (opłaty jednorazowe, 

abonamenty, uzależnienie opłat od wieku użytkowników i czasu korzystania 

z systemu); 

 okres obowiązywania umowy. 
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IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU 

 

1. Dialog będzie prowadzony zgodnie z postanowieniami „Regulaminu 

przeprowadzania dialogu technicznego” stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia. 

2. Dialog prowadzony będzie w języku polskim, w formie indywidualnych spotkań 

w siedzibie Zamawiającego i będzie polegał na przekazywaniu informacji i 

projektów rozwiązań przez uczestników dialogu. 

3. Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy Zamawiający, na podstawie 

uzyskanych od Uczestników informacji uzna, że pozyskana wiedza jest 

wystarczająca do przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem pkt 4. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zakończenia dialogu na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

4. Zamawiający nie ujawni w toku dialogu, ani po jego zakończeniu, informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2018, 

poz. 491), jeżeli uczestnik dialogu, nie później niż wraz  

z przekazaniem informacji Zapraszającemu, zastrzegł że przekazywane 

informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom. 

 

V. MIEJSCE I TERMIN ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DIALOGU 

TECHNICZNYM 

 

1. Zainteresowani udziałem w dialogu technicznym obowiązani są złożyć 

zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym o treści załącznika nr 2 do 

niniejszego ogłoszenia. 

2. Zgłoszenia należy składać pisemnie na adres Górnośląsko-Zagłębiowska 

Metropolia, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, biuro podawcze, II piętro, 

pokój 249 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

kancelaria@metropoliagzm.pl. 

3. Zgłoszenia należy składać do dnia 18.06.2018 r. do godz. 10:00. 

4. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą lub kurierem, za termin złożenia 

zgłoszenia przyjmuje się dzień i godzinę faktycznego wpływu do siedziby 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przy ul. Barbary 21A, Katowice.  

 

VI. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Przeprowadzenie dialogu nie jest równoznaczne z obowiązkiem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Dialog jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 

konkurencji i równe traktowanie potencjalnych wykonawców w nim 

uczestniczących. 

mailto:kancelaria@metropoliagzm.pl
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3. Udział w dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek 

zamówienie publiczne. 

4. Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia dla uczestników dialogu. 


