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dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Uructromienie, zarz4dzanie i kompleksowa eksploatacja samoobslugowego systemu

najmu rower6w pubticznych Warszawski Rower Publiczny oraz uruchomienie'

zaiz4dzanie i kompleksowa eksploatacja wypo2yczalni rower6w Warszawska

Wypo2yczalnia Rowerriw'
Numer postgpow ania ZDMIUWDZP 130 IPN 126120'

Miasto stolecme warszawa - zarz4d Dr6g Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wief publicznych (Dz' IJ ' z 2019 r' poz' 1843 ze

zm.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawc6w'

PYTANIE NR I:
Wyk"**"" "*t*a 

siQ z prosbq o zmianE wymogu ubezpieczenia kontraktu o kt6rym mowa

w $18 pkt. 2 wzoru umowy w ten spos6b, 2e suma gwarancyjna bqdzie obowiTywala na

kuZde zdarzenie oraz na wszystkie zdarzenia l4cmie w okresie ubezpieczenia (czyli bQdzie

nastgpowaia konsumpcja sumy ubezpieczenia) Nasza proSba wynika -ze wstqpnego

,fru*dr.niu rynku ubezpieczefl w Polsce' gdzie r"rzyskanie oferty na 'tbezpieczenie 
z

nieredukcyjn4 sum4 jest bardzo trudno, co przeklada sig na ma14 konkurencyjnoSi oferl

ubezpieczenia. Jednoczesnie powoduje to ze ofedy ubezpieczenia s4 bardzo drogie a to z

totei'*ply.a na koszt calej oferty pr2etargowej. Nieredukcyjna suma ubezpieczenia_ nie jest

standardem rynkowym w- polsie. w naszej opinii skuteczne i optymalne pod kqtem

kosztowym uiezpieczenie dla tego kontraktu mo2na uzyskai przy konstrukcji redukcyjnej

sumy ubezpieczenia.
ODPOWIEDZ:
Zamawiaj4cy nie wprowadza zmian we wzorze umowy'

PYTANIE NR 2:
.ia cen rar\ fv Premium dla elektrvczneqo-roweru:

Wszystkie ceny podano w zlotych wraz, podd
Cena za
plerwszy

rok

Maksymalnie
w trakcie 8

lat

Y€arlv contract 175 350

0,3 5

-

K-dy 20 --"t"wy przejazd jest gratis, natomiast p62niej cena

iest liczona za minutg: 0,20

Pay as You go

Oplata za odblokowanie 1,50 3,00

Cena za minutg 0,25 0,50



Tourist tariff
24 godziny bez

W odniesieniu do porozumiefi z Zamawiajqcego w sprawie negocjacji na temat taryfy
Premium oraz w odpowiedzi na pytania nr l'i nr 2 z inia s.o.zo-o: wykonawca pragnre
zaproponowa6 zmiang OpZ (Opis przedmiotu Zam6wienia), w artykule Z.S iOptatydodatkowe stanowiEce przych6d wykonawcy) zgodnte z podan4 powyzej kalkulacia tiryfy
Premium Powodem jest to, ze umowa ma obowi4zywa6 prLez g lai,z ktlei maksymalna cena
informuje, jak daleko moze wykonawca dojdi w ciagu g lat (350 pLN za taryfg rocrn4,
nastqpnre cena naliczana za minutg, pay As you Go oraz Tourist tariff), przy czym
uwzglgdniono rozw6j sytuacji na rynku, r6znice cen, inflacjg, wzrost plac orai *iele innycir
aspekt6w mog4cych wplyn4i na koszty eksploatacji i oraz na skuteczne dzia\anie systemu.
Aby-przedstawii miastu spos6b w jaki ueczywistosci chcemy naliczyt, taryfg premium, w
taryfie rocznej ustalilismy ceng promocyjn4 na 175 pLN (wraz z 

"Lnami" 
nalicranymi za

minutg, Pay as you go jak i Tourist tariff). Oczekujemy, Ze ceny nie wzrosn4 nawet io 350
PLN rocznie (w ramach taryfy rocznej a nastgpnie ceny naliczanej za minutg, pay As you Go
oraz Tourist Tariff). Nale2y jednak wspomnie6, i2 ze wzg],Qdu na istnienie wielu zmiennyctr,
kt6re w ciqgu 8 lat obowiqzywania umowy w .rur^y^ stopniu mog4 ulec zmianie,
chcielibySmy pozostawii sobie. pole manewru na wypadek 

"*entrutnej 
zmiany cen

proponowanych dla taryfy Premium. Z tego wzglEdu ceny w naszej propozycji podanych
powyzej taryf Premium podalismy jako ceny maksymalne. Mumy s*iaio-tii, 

-ze 
klient

koricowy odbiera negatywnie kazdy wzrost cen, diatego postanowiliSmy usrednii nasze
koszty i postaramy sig pozostai moZliwie blisko cen z pieiwsiego rokt rzez cary czas trwania
umowy. Czy Nabywca jest w stanie zaakceptowai takie warunki?

zamawial4cy dopuszcza podane przez wykonawca stawki, natomiast wymaga sig moZliwosci
zawierania kontrakt6w miesigcznych, co przy 9 miesigcznym Sezonie iunkc]onowania wRp,
z zachowaniem zblizonej wartosci kontraktu rocznego bgdiie rozkladai sig nastgpui4co:

cen Premium dla el o-Ioweru:

Wszystkie ceny podano w zlotych wraz z podatkiem VAT

Monthlv contract
Kazdy2ominutowyprffi
jest Iiczona za minutg:

Pay as you go

oplata za odbloko**i" 

-

C.nu ,u -inutg 

-

I O Urtst tarrll

Cena za
plerwszy

rok

Maksymalnie
w trakcie 8

lat
20x9--180 40x9:360

0,20 0,35

l.50 3,00
0,25 0,50

49,00 69,00
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