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dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
uruchomienie, zarzqdzanie i kompleksowa eksploatacja samoobilugowego systemu
najmu rower6w publicznych warszawski Rower publiczny oraz uruchomienie,
zarzqdzanie i kompleksowa eksploatacja wypozyczalni rower6w warszawska
Wypoiyczalnia Rower6w.
Numer postgpowmia ZDMNM/DZP /30 IPN /26 120.

Miasto Stoleczne warszawa - zarzqd Dr6g Miejskich zgodnie z art. 3g ust. la uslawy
z dnia 29 stycmia 2004 roku Prawo zam6wief publicznych (Dz. IJ. z 2019 r. poz. lg43 ze
zm.) odpowiada na pytanie zadane przez Wykonawcg.

Pytanie 1:
Bazuj4c na odpowiedziach opublikowanych przez Zarzqd, Transportu Miejskiego dnia
29.5.2020, zwracamy sig z proSbq do Zamawiaj4cego o wyja5nianie opublikowanego
ujednoliconego tekstu OPZ (Zalqcznik-do-SIWZ-Pryncypia-m.st_.-Warszawy-dotyczqcy-
system6w-informatycznych 29.5.2020).wyzej wymieniony dokument nie zawiera wszystkich
informacji udzielonych w odpowiedziach przez Zamawiaj4cego z dnta 30.4.2020 (odp-na-
pytaniq-zm.-siwz-30-Iv6) w szczeg6lno6ci odpowiedzi i wyrazenia zgody (akceptacji)
Zamawiaj4cego na zastosowanie altematywnych typ6w rower6w z silnikiem elektrycznym (e-
bikes).
Dalej chcieliby6my Iakie zwr6cii uwagg i prosii Zamawiaj4cego o wyjaSnienie braku w
ujednoliconym tek6cie informacj i z dnia 30.4.2020 jak i potwierdzonej w odpowie dziach z
dnia 20.5.2020 o akceptacji i udzielonej zgodzie na wprowadzenie Taryfy Premium
zaproponowanej przez Wykonawca. Qtatrz: odp-zm-SII4Z-20-V- odpowiedz na Wtanie nr
r 1).

Zwracuny sig z uprzejma proSb4 do Zamawiapcego o potwierdzenie, czy wczesniej
udzielone odpowiedzi s4 nadal wuine i wi424ce, poniewaz obecny ujednolicony tekst OPZ
nie zawiera ich w formie odpowiedzi i zgodach udzielonych uprzednio przez Zamavriaj4cego.
Zwracamy sig tak2e z proSb4 do Zamawiaj4cego o wyjaSnienie diaczego powylsze elementy
zostaly przez Zamawiaj4cego usunigte (niezawarte) w ujednoliconym tedcie dokumentu OPZ
pomimo wcze6niej tak udzielonych odpowiedzi.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, 2e w odpowiedziach na pytania Wykonawcy dopudcil mo2liwo(6
wprowadzenia rozttiEzah r6wnowaZnych (e-bikes) oraz mo2liwo36 wprowadzenia taryfy
Premium, kt6rej wysoko66 nie zostala zaoferowana przez Wykonawc A. Zmawiaj4cy wskazal
Wykonawcy, 2e dopt:szcza wprowadzenie taryfy Premium, jednak jej wysoko6i i warunki
korzystania (kt6re nie zostaly okreSlone przez Wykonawcg na etapie pytari i odpowiedzi do
przedmiotowego postgpowania) bgd4 wymagaly akceptacji Zanawial4cego na etapie
akceptacj i Regulamin6w.
Zamawiaj4cy informuje, Ze pkt 7.5 OPZ okreila maksymalne wysokoSci oplat dodatkowych
stanowi4cych pzych6d Wykonawcy. Zamawiapcy nie ma wiedzy, kt6ra umoZliwilaby
okredlenie maksymalnej kwoty za taryfg Premium, dlatego te2 nie jest odpowiedzialny za



zaproponowanie wysokosci taryfy Premium, kt6r4 chce wprowadzi6 (dodatkowo)

Wykonu*.u. Zamawial4cy mole tozwalyf dopuszczenie maksymalnej stawki taryfy
premium przed zloZeiiem ofert, jeZeli Wykonawcom jest to niezbqdne do okreSlenia

kalkulacji of.rty i j"z"li zostanie to zaproponowane na etapie p1'tari i odpowiedzi. w tym celu

prosimy o p.t"rl*i" propozycji maksymalnych stawek taryfy oroz zalo|eh taryfy Premium

jak rownie2 zaproponowanie zmiany brzmienta pkt 7 .5 OPZ

W zwi4zku z pov"ryzszym Zamawiq4cy informuje, 2e udzielone odpowiedzi s4 waine i nadal

wi4;z4ci. Ponadto Zamawial4cy informuje, 2e udzielone ptzez ZNnawiil4cego odpowiedzt na

plania do SIWZ maj4 moc wi42qc4 na r6wni z sam4 specyfikacj4 istotnych warunk6w

zam6wienia.

Pvtanie 2:
W nawi4raniu do kwestii zgody przez Zamawiaj4cego do wprowadzenia taryfy premium jak i

odpowiedzi udzielonej na pltanie nr 11 opublikowane dnia 20.5.2020 Qtatrz: odp-zm-slwZ-

20-V- odpowiedz na pytanie nr 11):

Potencjalny wykonawca chcialby zwr6ci6 uwagg, 2e brak mo2liwosci ustalenia./okreslenie

taryfy premium przed oferty przed podpisaniem umowy mocno utrudnia prawidlowe

skalkulowanie oferty.
Z uwagi iz jest to bardzo kluczowy element dla potencjalnego wykonawcy zu'racamy sig z

pro5b4 do Zu'nawiaj4cego o potwierdzenie przynajmniej maksymalnej stawki za Taryfg

Premium kt6ra nie moZe byi wigksza ni2 Srednia cena wynajmu hulajn6g elektrycznych w
Warszawie. Takie potwierdzenie pozwoli potencjalnemu Wykonawcy na prawidlowe
skalkulowanie swoj ej oferty.
Odpowiedi:
Patrz odpowiedZ na pytanie nr 1 .

Pvtanie 3:
W punkcie 2.1.1 ,,Szczeg6lowe wymagania dotycz4ce rower6w standardowych" (OPIS

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 29.5.2020) zawarto zapis'. ,,Rower ma byi przystosowany
do komfortowego korzystania przez osoby o wzro5cie od 150 do 195 cm w pozycji
wyprostowanej".
Czy Zamawiajqcy dopuszcza, aby rower mial umoZliwiai ustawienie siodla w najniLszym
punkcie na wysokoSci 88 cm od ziemi oraz komfortowego korzystania przez osoby o
wzroicie od 150 cm na maksymalnej wysokoSci 105 cm lub wigcej od ziemi komfortowego
korzyslania przez osoby o wzroicie do 195 cm:
WysokoSd siodla (w najnizszel pozyili jazdy) mie6 nie wigcej niZ 88 cm od ziemi,
Wysoko66 siodla (w najwyzszej pozycji lazdy) nie mniejsza niz 105 cm od ziemi,
Czy Zatnawiaj4cy moze zaakceptowai takie zapisy?
Jak4 metodologi4 pomiarow4 nale2y sig posluZyi, poniewerZ wedlug obecnego stanu wiedzy
Wykonawcy na obszarze Unii Europejskiej nie ma w tym zakresie obowi4zuj4cych regulacji.
Odpowiedf :

Zamawiaj4cy umaj e zaproponowane przez Wykonawcg parametry za zgodne z wymogiem

,,Rower ma byi przystosowany do komfortowego korzystania przez osoby o wzroScie od 150

do 195 cm w pozycji wyprostowanej", przy zalo?eni:u, Ze ,,Wysoko5i siodla" to odlegloSi od
ziemi do g6mej powierzchni siodla (a nie np. do punktu jego mocowania - jarzma).

ZIALU

M.Sz., zzpa@zdm.waw.pl


