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dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargt nieograniczonego na

Uruchomienie, zarz4dzanie i kompleksowa eksploatacja samoobslugowego systemu

najmu rower6w publicznych Warszawski Rower Publiczny orarz uruchomienie,
zarzqdzanie i kompleksowa eksploatacja wypoiyczalni rower6w Warszawska
Wypo2yczalnia Rower6w.
Numer postgpowania ZDMNMIDZPI3 0/PN 126 120.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. la ustawy

z dnia29 stycnna 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U.22019 r. poz. 1843 ze

zm.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcg.

PYTANIE NR 1:
Zv,nacanty sig z wnioskiem do Zamawiajqcego o potwierdzenie,2e w przypadku przedluhenia
sig momentu podpisania umowy z przyczyrr niezaleinych od Wykonawcy jak np. skargi do

Krajowej Izby Odwolawczej bqdL inne dzialaria prawne niezaLeime od Wykonawcy a

wplywaj4ce na przesunigcie terminu podpisania umowy, a co zatym idzie skr6cenie czasu na
wdroZenie systemu, Wykonawcy zostanie zagwanntowany wydluzony czas na realizacjE
wdroZenia odpowiednio do iloSci dni/tygodni o jakie op62nilo sig podpisanie umowy z
przyczynniezalehnych od Wykonawcy.Przy skali i kompleksowoSci niniejszego zam6wienia
dla zapewnienia efektywnego i prawidlowego wdroZenia systemu Warszawskiego Roweru
Publicznego na lata 202I-2028jako doSwiadczony operator szacujemy potrzebny czas na min
9 miesigcy od daty podpisania umo\^y. W przeciwnym razie Wykonawca z g6ry i
niezawinienie bgdzie zagrohony wysokimi karami za niedotrzymanie terminu narzuconego
konkretn4 data przez Zamawiajqcego co mohe nie uwzglgdnia6 wielu zdaruen po drodze
maj4cych wplyw na ostateczne podpisanie umowy i skr6cenie czasu na wdroZenie systemu.
Dlatego wnosimy do Zamawiajqcego o potwierdzenie, 2e w przypadku opS2nieh z
podpisaniem umowy wynikaj4cych z powod6w niezaleimych od Wykonawcy Zarrawiajqcy
uwzglgdni przesunigcie terminu wdroZenia.

ODPOWIEDZ:
Zamawiaj4cv informuje. 2e wprowadza zmianq brzmienia 83 ust. I lit b) Umowv:

zamiast:

,,System WRP ma funkcjonowa6 w systemie24lT dni rv okresie od
2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 202 g roku,"

wpisuje sig:

,,System WRP ma funkcjonowa6 w systemie24lT dni w okresie od
20?.I, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027,2029 roku. W
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1 mar,ca do 30 listopada w

I marca do 30 listopada w
przypadku niepodpisania



przedmiotowej umowy do dnia 1.08.2020 roku, termin uruchomienia systemu WRP w 2021
roku zostanie wydluzony proporcjonalnie o liczbg dni liczonych od dnia 1.08.2020 do daty
faktyczne g o zaw u cia umowy.
W przypadku okreSlonym w zdaniu poprzedzajqcym Wykonawca powinien dolo?yf
wszelkich starari Zeby uruchomid system WRP w terminie I marca 2021,"

Zamawiajqcy informuje. 2e wprowadza zmiang brzmienia $3 ust. 2 lit b) Umowy:

zamiast:

,,System WWR ma funkcjonowad w systemie 2417 od I marca 2021 roku a nastgpnie 2417

przez 365 dni w roku 2022,2023, w roku 2024 systembgdzie funkcjonowal do 30 listopada."

wpisuje sig:

,, System WWR ma funkcjonowad w systemie 2417 od 1 marca 2021 roku a nastgprue 24/7

przez 365 dni w roku 2022, 2023, w roku 2024 system bgdzie funkcjonowal do 30

listopada. W przypadku niepodpisania przedmiotowej umowy do dnia 1.08.2020 roku, termin

uruchomienia systemu WWR w 2021roku zostanie wydluzony proporcjonalnie o liczbq dni

liczonych od dnia 1.08.2020 do daty faktycznego zawarciaumowy.
W przypadku okreSlonym w zdaniu poprzedzaj4cym Wykonawca powinien dolo?yt
wszelkich starari Zeby uruchomid system WWR w terminie 1 marca 2021."

PYTANIE NR 2
W na*ieraniu do odpowiedzi Zatnawiaj4cego na pytanie nr 183 i wyra:Zenie zgody na

wprowadzenie taryfy Premium dot. korzystaniazwyZszych wspomagari silnika elektrycznego

ni2 podstawowe tzw. taryfy Premium, prosimy o potwierdzenie,2e przychody ztych taryf po

uprzednim ustaleniu z Zamawiajqcym bEdA nalehaly do Wykonawcy w zarrian za

udostepnienie dodatkowej innowacyjnej funkcjonalnoSci dla uzytkownik6w. Prosimy takZe o

potwierdzenie,Zeustalenie takiej taryfy pomigdzy WykonawcaiZanawiaj4cym odbqdzie sig

przed podpisaniem umowy.

ODPOWIEDZ:
Zanawiajqcy potwierdza, 2e przychody z tnyfy Premium bgd4 nalezaly do Wykonawcy.
JednoczeSnie Zarnawiaj4cy informuj e, 2e w pkt 7.5 OPZ zostaly okreSlone maksymalne

wysokoSci oplat dodatkowych stanowi4cych przych6d Wykonawcy. Wykonawca jako

zal4cznik do regulamin6w WRP i WWR bgdzie zobovmqzany do przedstawienia projektu

cennika oplat dodatkowych na etapie o kt6rym mowa w $5 ust. 1 Umowy.
Zarnaviaj4cy informuje,2e Wykonawcy mog4 przed podpisaniem.{nowy zadawal pytania

do tre3ci SWIZ przedmiotowego postgpowania na zasadach okresfonych w art. 38 ust.l
ustawy Prawo Zatn6wiefiPublicznych. 
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