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RZP.271.40.2021       

         Wykonawcy  
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji RZP.271.40.2021 „Opracowanie Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego pn. „Warszawa Zachód”  
wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją 
SUMP”. 
 
Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2, 3 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), 
przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania oraz 
wprowadza zmiany do SWZ. 
 
Pyt. 1 Zamawiający określił w OPZ zapis dotyczący badania przemieszczeń, o brzmieniu: 
"Badanie przemieszczeń mieszkańców na terenie obszaru Warszawa Zachód na bazie 
informacji z kart SIM (tj. podróże wewnętrzne, dojazdowe, wjazdowe i tranzyt). Badania  
te należy sporządzić na podstawie zaktualizowanego modelu obszaru metropolitalnego  
m. st. Warszawy, odwołujących się do danych posiadanych przez m.st. Warszawa  
i nie starszych niż z 2019 roku, bazujących na danych z kart SIM. Analogicznie do badań 
ankietowych, należy zachować zasadę proporcjonalności podziału próby. Przetworzenie 
danych powinno obejmować typowy dzień roboczy (tj. dzień z okresu wtorek czwartek  
w tygodniu nie zawierającym dnia świątecznego) uzgodniony z Zamawiającym. Uzyskane 
dane powinny obejmować: potencjały ruchotwórcze w postaci liczby kart SIM i liczby 
podróży z rozróżnieniem użytkowników, którzy w ogóle nie wykonywali podróży  
lub wykonywali podróże wewnątrz rejonów; którzy odbywali podróże poza granice rejonów 
komunikacyjnych w których podróże zostały rozpoczęte oraz którzy zakończyli podróże  
w poszczególnych rejonach komunikacyjnych, macierze podróży/przemieszczeń kart SIM  
dla poszczególnych godzin odbywanych pomiędzy wszystkimi rejonami komunikacyjnymi,  
z informacją o średniej liczbie aktywnych urządzeń, macierze podróży/przemieszczeń kart 
SIM zewnętrznych, współczynniki przeliczeniowe, służące do przeliczenia przetworzonych 
danych na całą populację osób, które wykonywały podróże w analizowanym obszarze."  
Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wspomniane dane, jeżeli tak to w jakim formacie. 
Czy Zamawiający dysponuje danymi w formacie źródłowym, czyli nie wprowadzonymi  
do modelu ruchu, gdyż takie są niezbędnej do przeprowadzenia rzeczonej analizy?  
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Czy obszar pozyskania danych o których mowa powyżej obejmował wszystkie gminy 
wchodzące w skład przedmiotowego zapytania? 
 
Odp. 1 Uzyskanie danych źródłowych posiadanych przez m. st. Warszawa będzie należało  
do Wykonawcy. Zamawiający nie dysponuje danymi nie wprowadzonymi do modelu 
ruchu. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby wesprzeć Wykonawcę w pozyskaniu 
danych do badania, jeśli będzie taka potrzeba. Obszar pozyskania danych był większy  
od obszaru wszystkich gmin w SUMP obszaru funkcjonalnego Warszawa Zachód. 
 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w poniższym zakresie: 
 
W Rozdziale XVII SWZ było: 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.02.2022 r.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
W Rozdziale XVII SWZ jest: 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 22.02.2021 r.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
W Rozdziale XVIII SWZ było: 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę o której mowa w Rozdziale I pkt 4 do dnia 
21.01.2022 r. do godziny 10:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji  
na Platformie. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2022 r. o godzinie 10:05.  
 
W Rozdziale XVIII SWZ jest: 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę o której mowa w Rozdziale I pkt 4 do dnia 
24.01.2022 r. do godziny 11:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2022 r. o godzinie 11:05. 

 

W związku z powyższym Zamawiający przekazuje uaktualniony Załącznik nr 1 do SWZ 
Formularz oferty. 

 

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ. 
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Sprawę prowadzi:  
Tomasz Baran / Dorota Porębska 
Referat Zamówień Publicznych  
Tel.: 22 768 62 09 
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