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doty czy : postgpowania prowadzone go w trybie pr zetar gu nieo graniczone go na
Uruchomienie, zarzqdzanie i kompleksowa eksploatacja samoobslugowego systemu
najmu rower6w publicznych Warszawski Rower Publiczny o.ui ,rr,r.homienie,
zatz}dzanie i kompleksowa eksploatacja wypoiyczalni rower6w Warszawska
Wypozyczalnia Rower6w.
Numer postgpowan ia ZDMNMIDZP I 30 lpN 126 / 20.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. 1a ustawy
z dnia29 stycznia 2004 roku Prarvo zam6wieri publicznych (Dz. IJ.22019 r. poz. 1843 ze
zm.) odpowiada na p1'tanie zadane przez Wykonawcg.

Pytanie nr I odno5nie odpowiedzi na pytanie nr 9 z dnia 20.05.20202
Cyt. ,,Zwracamy sig do Zamawiajqcego o dodanie do dokumentacji postgpowania
ujednoliconych tlokumentdw, OPZw, umowy oraz SIWZtr.
Odpowiedi:
Zamawiajqcy informuje, 2e najbli|szych dniach udostgpni do przedmiotowego
postgpowania ujednolicone dokumenty tj. umowq OPZ oraz SIWZ uwzglgdniajqce
ws zy s t k i e n an ie s io n e p rze z Z a maw i aj qc e g o x,miany. "
Z uwagi na fakt, 2e postgpowanie prowadzone jest w trybie tzw. Powyaej ,,prog6w unijnych"
umoZliwiaj qc zlo2enie ofert nie tylko przez krajowych Wykonawc6w lecz wszystkich
podmiot6w zarejestrowanych
na terenie Unii Europejskiej po ruz kolejny Wykonawca zwraca sig o zamieszczenie
uj ednoliconej wersj i dokumentacj i przetargor,vej .

W aktualnej sytuacji Wykonawcy mog4 rozumiei zapisy specyfikacji w r6Zny spos6b, co za
tymidzie zarnieszczenie ujednoliconych dokument6w rozwialoby wszelkie w4tpliwoSci co do
zaloAefi jakie nale2y przyjq(, do kalkulacji. Pragniemy zwrocic uwagg, 2e dokumentacja ju?w
wersji polskiej moZe powodowai trudnoSci z jednoznacznq interpretacjq zapis6w, a w
przypadku tlumaczenia na jgzyk obcy interpretacja mo2e stai sig niemozliwa. Jak sam
Zamawiajqcy rozumie, zakres postgpowania zawien ogromn4 iloS6 zmiennych, kt6re
wplywaj4 bezpoSrednio na warto5d inrvestycj i, ap62niej zakres obslugi.
ProSba wykonarvcy ma na celu zachowanie zasady uczciwej konkurencji polegaj4cej na
zlozeniu por6wnyrvalnych ofert przetargowych opartych na takich samych zaloaeniach.
Ponadto maj4c na uwadze fakt, 2e na pig6 dni przed termin skladania ofert Wykonawcy nie
dysponuj4 deklarowan4 przez ZamawiajEcego ujednolicon4 wersj4 dokumentacji, majE
mocno ograniczony czas na podjgcie dec,vzji zwi4zanych z frnalna wersjq oferty przetargowej.

OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy w dniu 29.05.2020 roku udostgpnil ujednolicone dokumenty orcz wydhnyl
termin skladania ofert do dnia 15.06.2020 roku do sodz. 10:00.
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Pytanie nr 2
W nawi4zaniu do powy2szego pytania wnosimy do Zanawiajqcego o wskazanie
maksymalnych akceptowalnych stawek takze dla taryfy premi,rm. Dopuszczenie
wprowadzenia przez Wykonawc6w dodatkowej taryfy za Swiad,czenie uslugi ni wyzszym
poziomie z dodatkowym ograniczeniem mo2liwoSci wdroZenia zaklad,anej taryfy na etapie
akceptowania regulaminu moze doprowadzii do sytuacji, w kt6rej Wykonawc a zaldadaj4cy
przych6d na okreSlonym poziomie na podstawie okreSlonej przez siebie taryfy premiurn
bgdzie zmuszony przezZamawiajqcego do jej obnizenia i Swiadczeniauslugi poniiej koszt6w
lub rezygnacji ze Swiadczeniatakiej formy uslugi.
Maj4c na uwadze fakt, 2e Wykonawcy kalkuluj4c ofertg bior4 pod uwagg potencjalne
przychody ze 1rodel innych ni?wynagrodzenie ryczaltowe,prowadzi to do sytua.li, * ftO.".;
Wykonawcu bQdti" zmuszony
do zmiany warunk6w juZ po podpisaniu umowy bez moaliwoSci aktualizacji oferty.
Spowoduje to zagrohenie dla realizacji kontraktu. Wykonawca buduj4c ofertg z
uwzglgdnieniem przychod6w ztaryfy premium uwzglgdni np. koszty rower6w elektrycznych.
Sytuacja, w kt6rej dowie sig, 2e zaldadana wysokoS6 oplat zostanie zmniejszona juL po
zam6wieniu rower6w dedykowanych do uslugi sprarvi, 2e bgdzie zmuszony ponieSi koszt
sprzgtu, z kt6rego nie skorzysta.
Podanie maksymalnej wysokoSci taryfy dla dodatkowej uslugi pozwoli Wykonawcom
oszacowa6 ryzyko
i zlo2y6 por6wnywalne oferty. W przeciwnymrazie Wykonawca, kt6ry zalo2y, Le przychody
z tylulu taryfy premium uzupelni4 wynagrodzenie i zloZy najbardziej korzystan4 ofertg, po
odrzuceniu zalo2onych stawek nie bgdzie w stanie zrealizowad obslugi systemu. W efekcie
strac4 na tym zar6wno uZytkorvnicy,ZarnawiajEcy jak i sam Wykonawca.

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy informuje, 2e to Wykonawcy w trybie zadawania p)4an zawnioskowali o
mo2liwoS6 dopuszczenia taryfy Premium na co Zmawiaj4cy wyrazit zgodg. Wskazanie
maksymalnej wysokoSci stawki dla taryfy Premium jest po stronie Wykonawcy a nie
Zamawiajqcego.

Pytanie nr 3
Zwracamy sig do Zamawiajqcego o rozwa2enie mo2liwoSci zmniejszenie wymogu
zabezpieczenia oferty przetargowej (wadium) do kwoty 250 000,00 zl?
Wykonarvca chcialby zwrocil uwagg na fakt, 2e Rzqd Polski aktualnie proceduje
wprowadzenie zmiany w ustawie PZP poprzez ,,Rzqdowy projekt ustawy o doplatach do
oprocentowania lvedyt6w bankowych udzielanych na zqpewnienie plynnoici finansowej
przedsigbiorcom dotknigtym shikanti COVID-L9 oraz o zmianie niekt1rych innych ttstqw"
druk nr. 382, kt6ry pozwolil by na calkorvite zniesienie wymogu wplacania wadium w
postgpowych porvyZej prog6w unij nych.
Aktualna ustawa daje moZliwoSi ZamawiajEcemu aby ten wymagal od Wykonawc6lv
wplacenia wadium w wysokoSci do 3% r.vartoSci zam6wienia, co za tym idzie Zamawiaj4cy
aktualnie i tak posiada narzgdzie do zmniejszenia wysokoSci wadium w niniejszym
postgpowaniu. Ponadto zwracamy uwagg na fakJ, 2e Zarnawiajqcy nale?ycie zabezpieczyl sig
przed ryzykiem startu w postgpowaniu niedoSwiadczonych rvykonawc6w poprzez
wprowadzenie wymog6w formalnych na wysoko merytorycznie uzasadnionym poziomie.
OdpowiedZ:
zamawiaj4cy nie wyra2azgody na obniZenie u'adium do kwoty 250 000,00 zl.

Pytanie nr 4
W zwi4zku z odpowiedzi4na pytanie nr 4 z dnia 20.05.2020
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Oczekiwaniem zamawiaiEcego jest utrzymywanie kilku sztuk nalbardziej popularnych
rower6w. W przypadku weekend6w i sezonu wakacyjnego zainteresowanie *ypozy"tiniq
moZe byi na tyle duhe, 2e uzytkownicy bEde musieli oczekiwad na rowery. W priypadku
koniecznoSci dowoZenia rower6w podniesie to koszty obslugi oraz wplynie na o,rygodE
uzytkownik6w, co przelo?y sig na mniejsz4 popularno$(, wypo1yczalni.'ZaznaczamV, ze
Zamawiaj4cy zarrierza podj46 decyzjg o przedluaeniu dzialaniaWWR na podstawie wynik6w
jej dzialania.
Obecny stan moZe doprowadzid do sytuacji, ze rodzina lub grupa os6b chc4 skorzysta6 z
uslugi ottzyma np. tylko dwa z czterech oczekiwanych rower6w poniewaz Wykonawca nie
bgdzie posiadal miejsca na ich przechowanie. Reasumuj4c jezeli Zamawiaj4cy zaklada, ze
wypoZyczalnia WWR ma byd popularn4 alternatyw4 dla korzystania z ekologicznego Srodka
transportu jakim jest rower to wskazywanie nie funkcjonalnego budynku juz ia starcie
obniza szanse na sukces tego projektu.
Wno simy o ponowne r ozw ahenie moZliwo Sc i zmiany lokalizacj i siedziby WWR.
OdnowiedZ:
Zamawiajqcy informuj e, Ze nie dokona zmiany lokalizacji siedziby WWR.

Pytanie nr 5
Zwracamy sig do Zamawiajqcego o dodanie do wzoru umowy zapis6w odnosz4cych sig
zawieszeniadziala systemu rowerowego w skutek sily wyZszej np. og6lnopolskie pandemii.
Proponujemy aby rozliczenie w tym okresie opieralo sig o poniZsze zaloaenie:
- Jeheli zakaz zostanie wydany jednorazowo na okres nie dluaszy ni? 30 dni wynagrodzenie
zostanie zmniejszone o 3o/o w skali miesi4ca.
- Jeheli zakaz zostanie wydany jednorazowo
zostanie zmniejszarte o 25Yo w skali miesi4ca.
Odpowiedi:
Zamawialqcy nie wprowadza zmian.

na okres dluhszy niz 30 dni wynagrodzenie
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