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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargt nieograniczonego na:

,,Naprawy, przegl4dy i remonty pojazd6w sluZbowych ZDM w 2020 r.".
Numer postgpowania ZDMNM/DZP 13 IPN I 3 120.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. I ustawy
z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wief publicznych (Dz. U.22019 r. poz. 1843 z

p62n. zm.) odpowiada na pytania zadaneprzez Wykonawcg.

Stanie nr 1

Dofyczy $ 6 projektu umowy (czgSi I)
Proszg o wyjaSnienie zapis6w $ 6 ust.3 projektu umowy:

,,Wykonawca zapewnia holowanie pojazd6w do warsztatu Wykonawcy z miejsca awarii
calodobowo 7 dni w tygodniu, zgodnie z $ 4 ust. 17 umowy."
Co zamawiaiqcy rozumie poprzez awarie pojazdtt?

ODPOWIEDZ
Zimawiajqcy przez awarie rozumie nagl4 i niespodziewan1 niesprawnoSd pojazdu

powoduj4cq j ego niewlaSciw e dzialanie lub calkowite unieruchomienie.

Pytanie nr 2
Dotyczy $ 4 projektu umowy (czqSi I)
Proszg o wyja6nienie zapis6w $ 4 ust.17 projektu umowy:

,,Wykonawca zobowiqzuje sig do odebrania samochodu z mieisca wskazanego przez

Zamowiajqcego w ciqgu 2 godzin od momentu zgloszenia. Po wykonaniu uslugi Wykonawca

zobowiqzuje sig do dostarczenia samochodu w miejsce wsknzane przez Zamawiajqcego.

Samoch6d musi byt transportowany do wyknnania uslugi i po wykonaniu uslugi na lawecie

lub podobnym irodkiem transportu na kaszt Wykonm,vcy. Przelmzanie samochodu do

naprowy tub odbi6r po naprawie moile odbyt sig tylko przy udziale uprawnionego

pr ac ow ni lra w s kaz ane go pr z e z Zamaw i aj qc e go. "

dotycz4 tylko sytuacji wskazanej w $6 ust. 3 projektu umowy (awarii) i nie majq

zastosowaniawprzypadkunapraw,przeglqd6w,okt6rychmowaw$6ust.li2projektu
umowy.
Jeheli dotycz1 tylko awarii
doprecyzowanie zapis6w $ 4
dotyczy to napraw awarii.
ODPOWIEDZ
$ 4 ust. 17 wzoru umowy dotyczy odbierania
przegl4d6w i naprawjak r6wnie2 i awarii.

a nie planowanych napraw czy przeglqd6w, to wnoszq o

ust. 17 projektu umowy tak, aby jednoznacznie wynikalo, 2e

samochod6w przekazanych do planowanych



$rtanie nr 3
Dotyczy $ 4 ust. 21 projektu umowy (c2956 I)
Proszg o wyjaSnienie zapis6w $ 4 ust.21 projektu umowy:
,,W przypadk4 przedlu2ajqcego sig terminu naprowy pojazdu ponad 3 dni wsknzane w ust. l3
Wyl<onawca fra Zqdanie Zamawiajqcego zobowiqzany jest zapewnit samochdd zastgpczy
(poriwnywalnej klasy) sprawny technicznie i z pelnym pakietem ubezpieczenia (OC i AC) do
czasu nnrotu pojazdu z naprowy. Samochdd zastgpczy musi zostat dostarczony w
wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie, z zatankowanym do pelna zbiornikiem paliwa.
Wszelkie lrnszty aniqzane z zapewnieniem Zamawiajqcemu samochodu zastgpczego polvywa
we wlasnym zalvesie l(ylanawca w ramach wykonywanych uslug. "
Czy Zamawraj1cy bgdzie zawsze z4dal od Wykonawcy samochodu zastgpczego w przypadku
przedLv2ajqcego sig terminu naprawy pojazdu ponad 3 dni? Obecny zapis projektu umowy
jest nieprecyzyjny i moZe prowadzi6 do nier6wnego traktowania Wykonawc6w. Prosimy o
doprecyzowanie zapisu zawartego $ 1 ust.21 projektu umowy, z kt6rego bgdzie wynikalo, w
jakich okolicznoSciach zamawiaj4cy bgdzie 24dal pojazdu zastgpczego a w jakiej sytuacji
odst4pi od tego obowi4zku.
ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy podtrzymuj e zapisy zaw arte w e w zorze umowy.
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