Słupsk, dn. 21 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA
DIALOGU TECHNICZNEGO

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku informuje, że zamierza
przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia, którego
przedmiotem będzie dostawa kompleksowego systemu bezobsługowej wypożyczalni
rowerów miejskich na obszarze administracyjnym miasta Słupska.

Dialog techniczny będzie prowadzony na podstawie art. 31a – 31c ustawy z dnia
24 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015.2164 t.j. ze zm.)

I.

Przedmiot dialogu technicznego

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku jest zainteresowany
wprowadzeniem kompleksowego systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów
miejskich. Stacje będą zlokalizowane na terenie miasta Słupska. System umożliwi
bezobsługowe wypożyczenie i zwrot roweru w dowolnej stacji przez całą dobę we
wszystkie dni tygodnia. Rower powinien być charakterystyczny, odporny na zniszczenie,
z ograniczoną ilością elementów regulowanych i odkręcanych oraz powinien spełniać
wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U 2016.2022
tj. ze zm.).
Zamiarem Spółki jest wdrożenie kompletnego systemu wypożyczalni rowerów miejskich
w mieście Słupsku, wraz z usługą kompleksowej eksploatacji i utrzymania tego systemu
w dobrym stanie technicznym.
W powyższym celu Spółka zamierza pozyskać informacje, które mogą być wykorzystane
przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i określaniu warunków umowy z potencjalnym wykonawcą.
Spółka oczekuje, że niniejszy dialog w szczególności pozwoli na uzyskanie informacji
w zakresie najlepszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie,
organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji przedsięwzięcia.

W toku dialogu Spółka oczekuje omówienia następujących zagadnień:
1. Cechy funkcjonalno-użytkowe rowerów i stacji rowerowych;
2. Cechy funkcjonalno-użytkowe systemu informatycznego do obsługi wypożyczalni;
3. Cechy funkcjonalno-użytkowe aplikacji umożliwiającej zalogowanie się w systemie
i konsekwencji możliwość wypożyczenia roweru;
4. Rozwiązania organizacyjno-prawne;
5. Dostępne formy płatności za wypożyczenie roweru;

6. Obsługa płatności za wypożyczenie roweru oparta o stawki progresywne związane
z czasem użytkowania z dokładnością do jednej minuty na podstawie różnicy czasu
pomiędzy wypożyczeniem, a zwrotem roweru oraz założeniem limitowanego czasu
np. do 20 minut okresu bezpłatnego korzystania z roweru;
7. Możliwość stosowania zróżnicowanej taryfy:
1) W zależności od długości okresu wypożyczenia;
2) W różnych dniach tygodnia
3) W różnych porach roku;
4) W zależności od miejsca wypożyczenia i miejsca zwrotu
8. Komunikacja pomiędzy stacjami rowerowymi a systemem
9. Możliwość generowania zbiorczych rozliczeń;
10. Możliwość tworzenia raportów o działaniu systemu oraz informacji statystycznych
o działaniu wypożyczalni i klientach;
11. Możliwość rozbudowy systemu np. o rowery innej generacji, zmianę ilości stacji
rowerowych, ewentualne rozwinięcie obszaru funkcjonowania systemu roweru
miejskiego o gminy ościenne;
12. Systemy umożliwiające bieżącą lokalizację rowerów, w tym możliwość generowania
informacji o natężeniu ruchu na danych trasach rowerowych.

II.

Termin i miejsce przeprowadzenia dialogu technicznego

1. Planowany termin zakończenia dialogu technicznego 31 maja 2017 r. Powyższy termin
może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych
w przedmiocie dialogu technicznego.
2. Dialog techniczny będzie prowadzony w formie indywidulanych spotkań z każdym
podmiotem. Z tym, że zamiar uczestnictwa w dialogu podmioty zainteresowane
muszą zgłosić Spółce do 15 maja 2017 r.
3. Terminy indywidulanych spotkań zostaną określone po dniu 15 maja 2017 r.,
i ustaleniu ilości podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w dialogu
technicznym.

III.

Warunki i zasady udziału w dialogu technicznym

1. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w dialogu technicznym zobowiązane są do
złożenia oświadczenia o posiadaniu doświadczenia w zakresie zgodnym z
przedmiotem dialogu, zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku do
zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2.

2. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym należy złożyć w formie elektronicznej
do dnia 15 maja 2017 r. wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, na adres
mzk@mzk.slupsk.pl
3. Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim. Wszelkie pisma, dokumenty,
opracowania, opinie, itp. przekazane Spółce przez podmioty biorące udział w
dialogu, pozostają do jej dyspozycji i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu dialogu
technicznego.
4. Prowadzony dialog ma charakter jawny. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Słupsku nie ujawni informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. 2003.153.1503 t.j. ze zm.), jeżeli podmiot uczestniczący
w dialogu technicznym, nie później niż przed przekazaniem informacji nie zastrzegł,
że przekazywane konkretne informacje nie mogą być udostępnione innym
podmiotom.
5. Za udział w dialogu technicznym podmioty uczestniczące nie otrzymują
wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem
i udziałem w dialogu technicznym.
6. Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty uczestniczące udzielają
bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji oraz utworów stanowiących
przedmiot praw autorskich, przekazywanych w trakcie niniejszego dialogu
technicznego na potrzeby związane z przeprowadzeniem zamówienia publicznego.
7. Niniejsze ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego nie stanowi
zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
8. Udział w dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek
zamówienie publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne lub koncesję na roboty
budowlane lub usługi.
9. Ogłoszenie i prowadzenie dialogu technicznego nie prowadzi do powstania obowiązku
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani też do udzielenia
zamówienia któremukolwiek z uczestników.
10. Zainteresowane podmioty przed zgłoszeniem udziału w dialogu technicznym są
zobowiązane do zapoznania się z regulaminem dialogu technicznego dostępnym na
stronie internetowej www.mzk.slupsk.pl. Zgłoszenie do udziału w dialogu jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu.
11. Wszelkie pytania dotyczące dialogu technicznego należy kierować do Pana Krzysztofa
Janczuka na adres e-mail mzk@mzk.slupsk.pl lub na faks 59 84 15 403.
12. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku poinformuje o zakończeniu
dialogu technicznego wszystkie podmioty biorące w nim udział.

