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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,rProgram rozrvoju ruchu rowerowego w m.st. Warszawa.tt Numer postgpowania
ZDMNMIDZP I I 1 9/PN/99l 1 9

Miasto Stoleczne Warszawa - ZaruEd Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. I pkt 3 i
ust. 4 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych (Dz. IJ. z 2019 r.
poz. 1843 zp62n' zm.) odpowiadanapytania zadaneprzezWykonawc6* or*zmieniatreS6
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia poprzez zmiang terminu skladania i otwarcia
ofert.

Pytanie 1. W nawi4zaniu do postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,program iozwoju ruchu
rowerowego w m.st. warszawa."rz$,racamy sig z prosbq o zmiang zapis6w slwz
odno5nie pkt7.2.2.1SIWZ zgodnie z poni2srym:

Obecny zapis:

7.2.2.1 w okresie ostatnich trzech lat - przed uptywem terminu skladania ofert albo
wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a je2eli okres prowadzenia
dzialalnoSci byl kr6tsrf tw tym okresie - wykonal (w przypadku uslug Iub dostaw
okresowych lub ciQgtych r6wniei rvykonuje) nastgpuj4ce zamriwienia:

1) Program rozrvoju ruchu rowerowego miasta lub obszaru miasta powy2ej 200
tys. mieszkarflc6w lub inny dokument strategiczny o charakterze planistycznym i o
tematyce rwi}zanei z rorwoiem ruchu rowerowego dla obszaru miejskiego powyZej 200
tys. mieszkaric6w w ilo5ci 1.

Po zmianie:

7.2,2.1 w okresie ostatnich trzech lat - przed uplywem terminu skladania ofert albo
wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jeZeli okres prowadzenia
dzialalnosci byl kr6tsrltw tym okresie - wykonal (w przypadku uslug lub dostaw
okresowych lub ci4gtych r6wnie2 rvykonuje) nastgpuj4ce zam6wienia:

1) Program rozrvoju ruchu rowerowego miasta lub obszaru miasta powytej 170
tys. mieszkaric6w lub inny dokument strategiczny o charakterze planistycznym i o
tematyce z-x'iqzanei z rozrvojem ruchu rowerowego dla obszaru miejskiego powyZej 170
tys. mieszkaric6w w iloSci l.



Obecny zapis znacz1co ogranicza kr4g wykonawc6w, ktilrzy spelniaj4 wym6g, a tym
samym ogranicza konkurencj g. Zmiana zapisu ponvoli wzi4(, udzial wigkszej liczbie
wykonawc6w co z pewnoSciptzyczyni sig do wigkszej iloSci ofert a tym samym do

wyboru najkorrystniejszej oferty z punktu widzenia Zamawiaj4cego.

Pytanie 2.Zwracam si9 z uprzejm4 proSba o zmiang zapisu w punkcie 7.2.2.2 SIWZ o
treSci:

2. Zesp6lwykonuj4cy opracowanie - minimum 2 osoby - nie dotyczy - 1 rok
doSwiadczenia: udzial w pracach planistycznych, pracach badawcrych i pokrewnych

rwiqzanych z rozwojem ruchu rowerowego, ruchu pieszego - umowa o praca

na:

2.Zesp6lwykonuj4cy opracowanie - minimum 2 osoby - nie dotycry - L rok
do5wiadczenia: udzial w pracach planistycznych, pracach badawcrych i pokrewnych

rwi4zanychzromrojem ruchu rowerowego, ruchu pieszego - nie dotyczy

Definicjg stosunku pracy zawiera art.22 $ f lr.p. w mySl kt6rego przez nawi4zanie

stosunku pracy pracownik zobowiqzuje sig do wykonywania pracy okreSlonego rodzaju

narzeczpracodawcy i pod jego kierownictwem orazw miejscu i czasie wyznaczonym

przezpracodawcg, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

ZgoOnie z wyrokiem S4du Apelacyjnego w Gdarisku z dnia 26 lipca 2016 r. sygn. III
AUa 4901L6 i wczesniejsze, umowa o pracg jest umow4 starannego dzialania; Swiadcz4c

umowg o pracg pracownik jest podporzqdkowany pracodawcy, co do czasu' miejsca i
sposobu jij wyt<onyw ania. Z tego powodu osoby bgd4ce ekspertami w danej dziedzinie'

o wysokim poziomie kompetencji, czgsto wsp6lpracuj4c z r62nymi zamawiai4cymi, nie

s4 sklonne do podpisania umowy o pracg traktuj4c tak4 formg zobowipzania jako

oddanie sig na rvyl4cznoS6 konkretnemu pracodawcy. Co wigcej, rvydaje sig 2e czynno5ci

wykonywane przezte osoby nie polegaj4 na Swiadczeniu pracy zgodnej z ww definicj4.
Ponadto w dzisiejsrych czasach ptzy wykorzystaniu wsp6lczesnych technologii i
mo2liwoSci zdalnej pracy on-line, bazuj4c na relacjach B2B (biznes dla biznesu)'
pojawia si9 moiliwoS6 stworzenia zespolu o doSwiadczeniach migdzynarodowychr czego

oczekuje Zamawial4cy, co moZna wywnioskowad po zapisach w SIWZ (np.l2o/" wzrost
ruchu rowerowego niespotykany jeszcze w warunkach polskich).

Azatem aLeby m6c zbudowad zesp6l posiadaj4cy wiedzg, umiejgtnoSci i cechy

ponvalaj4ce wykonad przedmiot zam6wieniaznaleLyt4 staranno5ci4 i dbaloSci4r proszg

o powyZsz4 zmiang zapisu w SIWZ.

OdpowiedZ 2. Zamavmaj 4cy nie wyrcZa zgody na zmiang warunk6w

W odpowiedzi na powy2sze pytania oraz w zwi1zku chgci4 zwigkszenia konkurencyjnoSci i
mozliwoSci zloaenia ofert przez wigksz4 iloS6 podmiot6w Zanaviajqcy Wznaczy nowy

termin skladania i otwarcia ofert.



Nowy termin skladania i otwarcia ofert:

Termin skladania ofert: 05.03.2020 r. godz.l0:00
Termin otwarcia ofert: 05.03.2020 r. godz.ll:00

w zwr?zku z powy2szym w rczdziale I SIwz pkt g.12., 13.1., 15.1. otrzymuiq nowe
brzmienie:

8.12. ,,Ofertg nale|y umieScid w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiaj4cym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winnb by(, oznaczone
nazw? (firme) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zaruad Dr6g Miejskich
ul. Chmielna 120,00-301 Warszawa oraz opisane
,rProgram rozrvoju ruchu rowerowego w m.st. Warszawa.tt Nr postgpowania
ZDMIUMIDZPIfl9PNDg/19. Nie otwierad pmed dniem 05.03.2020 r. do godz.
11:00."

13.1. ,,Oferty powinny by6 zlohone w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy
ul. Chmielnej I20, Kancelaria, w terminie do dnia 05.03:2020 r. do godziny l0:b0.i'

15.1. ,,Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiqqcego przy ut. -trmietne3 120,
w warszawie, w sali nr 311, w dniu 05.03.2020 r. o godz. 11:00."

W wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia,
Zarnaviajqcy dokona zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt l)
ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

JednoczeSnie zgodnie z art. l2a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajqcy niezwlocznie
po zanieszczetiu zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu w Biulelnie Zam6wiett
Publicznych, zamieszcza informacjg o zmianach na stronie internetowej.
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