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dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Uruchomienie, zarzqdzanie i kompleksowa eksploatacja samoobslugowego systemu
najmu rower6w publicznych Warszawski Rower Publiczny oyaz uruchomienie,
zarzqdzanie i kompleksowa eksploatacja wypoiyczalni rower6w Warszawska
Wypoiryczalnia Rowertiw.
Numer postgpowania ZDMNM/DZP /30 IPN /26/20.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zaru4d Dr6g Miejskich zgodnie z art. 38 ust. la i ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2019 r.
1843 ze zm.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawc6w oraz zmienia
specyfi kacji istotnych warunk6w zam6wienia.

PYATNIE 1:
Odno6nie pkt. 4.1 ustgp 1 oraz pkt. 4.2 ustgp 1 OPZ
Zamawiajqcy wskazal, 2e w wypo2yczalni I/IYR majq byt dostgpne rcwery standardowe oraz
standardowe ze wspomaganiem elektrycznym w co najmniej 3 rozmiarach w liczbie po 100
sztuk ka:zdy rodzaj roweru. Prosimy jednak2e o doprecyzowanie iloici sztuk danego rozmiaru
roweru?

ODPOWIEDZ:
Zamawiaj4cv dokonuje modyfikacii ust. 4.1 ust.l OPZ w nastopuiacv spos6b:

zamiast:

,,Rama - z niskim przekokiem, wykonawca zapewni rowery w co najmniej 3 rozmiarach
(maly, Sredni, duzy) odpowiednie dla uZytkownik6w o wzroScie od 150 do 195 cm i wadze do
120 kg."

wpisuje sig:

,,Rama - z niskim przekokiem, wykonawca zapewni rowery w co najmniej 3 rozrniarach:
maly - odpowiedni dla Klient6w < 165 cm wzostu i wadze do 120 kg, stanowi 4cy 15Yo
rowe16w.
Sredni - odpowiedni dla Klient6w o wzroScie 165 - 180 cm i wadze do 120 kg, stanowi4cy
70% rower6w.
duZy - odpowiedni dla Kiient6w o wzrodcie powyzej 180 cm i wadze do 120 kg, staaowi4cy
15% rower6w."

Zamawiaiacv dokonuie modvfikacji ust. 4.2 ust.l OPZ w nastepuj4cy spos6b:

zamiast:

,,Rama - z niskim przekokiem, wykonawca zapewni rowery w co najmniej 3 rczrniarach
(maly, 6redni, duzy) odpowiednie dla u2ytkownik6w o wzro5cie od 150 do 195 cm i wadze do

poz.
heSi



120 kg. W przypadku silnika umieszczonego centralnie rama roweru powinna byi
dedyko-wana do iowerOw ze wspomaganiem elektrycmym. Zamawial4cy nie dopuszcza

konwersji standardowych rower6w."

wpisuje sig:

,,Rama - zniskim przekokiem, wykonawca zapewni rowery w co najmniej 3 rozmiarach:

maly - oclpowied;i dla Klient6w < 165 cm wzrostu i wadze do 120 kg, stanowi4cy 15%

rowe16w.
Sredni - odpowiedni dla Klient6w o wzroScie 165 - 180 cm i wadze do 120 kg, stanowi4cy

70% rowerow.

duzy - odpowiedni dla Klient6w o wzroscie powy2ej 180 cm i wadze do 120 kg, stanowi4cy

15% rower6w.
w przypadku silnika umieszczonego centralnie rama roweru powinna by6 dedykowana do

fo*"16* ze wspomaganiem elektrycmym. zamawiaj4cy nie dopuszcza konwersji

standardowych rower6w."

PYTANIE 2:
Odno5nie pkt. 4.2 ustgP 18 OPZ
Zwracamy sig do Zaiawiajqcego o dopuszczenie tolerancji w wadze roweru +/- 2,kg?

Dopuszcienie tolerancji umo2liwiloby Wykonawcy skorzystanie z wigkszego wachlarza

dostgpnych na rynku rower6w elektrycznych.

Zamawiaj4cy dopuszcza tolerancjg w wadze l6vesru +/- 2 kg

Zamawiai4cy zmienia brzmienie pkt 4.2 ustep 18 OPZ:

zamiast:

,,Waga roweru z akumulatorem nie powinna przekracza! 25 kg."

wpisuje sig:

,,Waga roweru z akumulatorem nie powinna przektaczat 27 kg."

PYTANIE 3:
Odno5nie pkt.4.3 ustgp 2 i3 OPZ
Zwracuny sig do Zamawiaj4cego o mo2liwo56 zaoferowania rower6w towarowych
dwukolowych wyposazonych w tylny hamulce typu rolkowego, bgbnowego lub

szczgkowego? W przypadku rower6w nie elektrycznych nie ma pottzeby montowania

hamulc6w tarczowych hydraulicznych na obu kolach. Zwracarny uwagg takZe na fakt, 2e w
przypadku rower6w cargo bez wspomagania elektrycznego wigkszoS6 modeli wystqpuje

wlaSnie w takiej konfiguracji ukladu hamulcowego.

Zamawiaj4cy dopuszcza rowery towarowe dwukolowe w)posazone w tylne hamulce typu
rolkowego, bgbnowego lub szczgkowego.

Zamawiaj4cy modvfiku'ie 4.3 ust. 3 OPZ:
zamiast:

,,Hamulec tylny - tarczowy hydrauliczny obslugiwany przy pomocy dLwigni rgcznej;'

wpisuje sig:



,,Hamulec tylny - tarczory, rolkowy, bgbnowy lub V-brake obslugiwany pzy pomocy
dZwigni rgcznej."

PYTANIE 4:

\ttanie nr 9
Dotyc4y pkt 4.5 SilfZ
,,Zaleca sig, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalu udostgpnianego przez Zamawiajqcego pod
prowadzenie stacjonarnego punhu wypo2yczeri rower'w w celu zapoznania sig i dokanania
oceny stanu fahycznego, dokument6w i informacji dotyczqcych niniejszego postgpoyrania.
wizj a lokalu odbgdzie po wczeiniejszym zgloszeniu 'firykonar.ucy o chgci przeprowadzenia wizji
lokalu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego."
Zwracamy sig do Zamawiajqcego o ol<reflenie trybu w jakim potencjalny l(ykonawca
m6glbym um6wit sig z Zamowiajqcym na przeprowadzanie wizji lokalu?
Ponadto prosimy o olcreilenie wysokoici oplat z,uiqzanych z czynszem za lokal czy oplatami
za media?
Dodatkowo zwracamy sig do Zamawiajqcego o okreilenie czy powyzsze oplaty bgdq uiszczane
przez Zamawiaj qce go czy Wykonaw cg ?

O dp ow ie di Z a maw ia i qce s o :
Majqc na uwadze obecnq sytuacjg zwiqzanq z rozprzestrzenianiem sig wirusa COVID-|9
Zamawiajqc dopuszcza moiliwoi6 wylqczenia z przedmiotowego postgpowania koniecznoici
przeprowadzenia wizji loknlu przeznaczonego pod prowadzenie IVWR na rzecz dokumentacji
zdjgciowej przygotowanej przez Zamawiajqcego. Rozliczenie kosztiw zwiqzanych ze zuiciem
medi6w w lokalu udostgpnionym przez Zamawiajqcego odfuutat sig bgdzie na podstawie not
ksiggowych wystawionych przez Zarzqd Zieleni m.st. Warszawy (gestor lokalu) zgodnie z
poniesionyrni kosztami dla ahualnego okresu rozliczeniowego.
Lokal udostgpniany jest Wykonawcy bezplatnie, a wszelkie koszty zwiqzane z prowadzeniem
lokalu (prqd, media itp.) ponosi ll/ykonawca. "
Pytanie Wykonawcy:
Wykonawca po zapoznaniu sig z planami lokalu chcialby podnie5d pewne obawy co do jego
funkcjonalnoSci:
- brak miejsca na skladowanie rower6w,
- brak miejsca na wydzielenie serwisu rowerowego.

Co za tym idzie zwracamy sig do Zamawiaj4cego o doprecyzowanie czy:
Czy oczekiwani em Zamawial4cego jest aby cala dostEpna flota rower6w do wypo2yczenia
czekala na klient6w w stacjonamym punkcie WWR?
JeZeli tak, wskazujemy, 2e w przedstawionym lokalu nie ma miejsca aby bezpiecznte
skladowa6 rowery.
Je2eli nie, dowoZenie rower6w przez caly dzieri do lokalu znajduj4cego sig w Scislym
centrum Warszawy jest czaso oraz kosztochlonne.
Z punktu widzenia Wykonawcy najlepszym rozwi4zaniem byloby skladowanie wszystkich
rower6w w jednym miejscu, tylko dzigki takiemu rozwi4zaniu uZytkownicy chc4c naj 4i
rower6w nie musieliby czekac na jego dowiezienie.
Z :awagi na poryZsze zwracamy sig do Zamawiaj4cego o dostosowanie wymog6w do
udostgpnianego lokalu lub wskazanie nowej lokalizacji stacjonamego punktu WWR w
kt6rym Wykonawca m6glby bez dodatkowych koszt6w prowadzii dzialalno66 zgodnie z
oplsem.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajqcy informuje, 2e nie oczekuje od Wykonawcy aby caLa flota rower6w WWR byla
w stacjonarnym punkcie wypoZyczeh, ze wzglgdu na ograniczon4 powierzchnig pawilonu.



Wykonawca powinien utrzympvai w stacjonamym punkcie wypozyczefi co najmniej jeden

rower dunego typu, tak aby potencjalni Klienci mogli obejrzed rowery dostqpne do najmu,

wykonai testowy przejazd etc.

Zllecane jest aby Wytonawca utrzymywal kilka szluk rower6w o najwigkszej popularnoSci,

tak aby Klienci mogli odjecha6 naigtlT n rowerem, bezposrednio po podpisaliu umowy'

Pozostale rowery powinny by6 przechowywane na koszt Wykonawcy i dowo2one do

K1ient6w, Filli oraz stacjonamego punktu wypoZyczef.

PYTANIE 5:
Dotyc4y $17 usl 1 UmowY
Zwiacaiy sfg do Zamawiajqcego o doprecyzowanie, ze zapis odnosi sig jedynie do element6w

statych takich jak stacja czy rower, zai nie do systemu inJormatycznego'

O do ow iedi Z a maw iai qc e s o :
n*orn1'q"y int**uje, 2e $17 ust. I IJmowy odnosi sig do elemen jw stalych systemu oraz

kottrSw ititttowych umoiliwiajqcych funkcjonowanie Systemu rowerdw publicznych IyRP

np, dZiata elektrozamkdw, ZabezpiecZert rowerdw, terminali, komunikacji pomigdZy

p o s zczeg 6 lny mi e le mentami

Dogtczy $17 ust. 2 Umowy
Z.iacaiy sig do Zamawiajqcego potwierdzenie, 2e powszy ustgp odnosi do tylko i
wylqcznie do elementdw stalych systemu. Oprogramowanie systemu nie bgdzie przedmiotem

pierw okupu przez Zamaw iaj qce go.

O dp owie di Z amaw iai qce g o :
Patrz odpowied:2 na pytanie nr 45. "

Pytanie Wykonawcy:
irrocamy uwagg Zamawiajqcego, 2e pozostcrwiajqc zapis w takiej formie, zmusza

Wykonawc,w di stw orze nia de dykow anego, autonomiczne go oprogr amow ania kt6re b g dzie

dedykowane jedynie dla systemu wRP i wwR co bezpoirednio przelo,y sig na znaczqcy

wzrosl kosztu projektu oraz czas iego wdro2enia

Il' ocenie wykonawcy jest to znaczqcc zmianT zakresu zamdwienia, wymagajqca dodatkowych

kalkutacji oraz dodatkowych przygotowafi po stronie Wykontrwcdw. Powszechnie stosowanq

praktykL jest wykorzyswanie oprogramowania w wielu r'wnolegle dzialajqcych systemach z

tego tez powodu, 2aden z WJtkonawc6w nie moie ponvoli1 sobie na sytuacig ru kt6rej

Zimawiajqcy bgdzie mial mo2liwoit wykupienia calego oprogramowania w ramach zawortej

umowy.

Ponadto Zamawiajqcy olcreilil rodzaj zamtwienia jako usluga co za tym idzie lltykonawcy
powinni dostarczyt oprogramowanie w formie SaaS (software as a service). Majqc powy2sze

na uwafue ^ racamy sig o zapisu lub zamiang na odplatne korzystanie (poprzez zakup

czasowej sublicencji) na system udostgpniany przez lllkonawcA.

ODPOWIEDZ:
Zamawiaj4cy dopuszcza mo2liwo6i nabycia praw autorskich do oprogramowania (w
przypadku gdy Wykonawca bgdzie posiadal prawa autorskie do oprogramowania i nie bqdzie

zainteresowany dalszym jego utrzymywaniem i rozwojem) lub udzielenie przez Wykonawca
licencji (w przypadku gdy Wykonawca nie bgdzie posiadal praw autorskich do

oprogramowania albo bgdzie posiadal prawa autorskie do oprogramowania ale bgdzie

zainteresowany dalszym korzystaniem z niego, w tym jego utrzymywaniem i rozwojem).
Zamawiaj4cy informuje, 2e nabycie oprogramowania nie jest wymogiem Zmawiaj4cego a



jedynie moZliwoscia, kt6ra umozliwi zapewnienie ci4glosci utrzymania i eksploatacii
nabywanych czgSci lub caloSci system6w WRP iilub WWR.

Zamawiaj4cy dokonuje zmianv Q 17 ust. 2, w nastgpuiacv spos6b:

zamiast:

,'zamawiai4cy zastxzega sobie mo2liwos6 wykupienia calosci systemu i/lub poszczeg6lnych
element6w Systemu WRP i/lub WWR, np. stojak6w pasywnych, czgsci rower6w, ia ceng
brutto r6wn4 wartosci ksiggowej przedmiotu swzedazy ustalonej na dzieh wygasnigcia lub
rozwi4zania Umowy, lecz nie ni2sz4 niz 1,00 (slownie: jeden) zl brutto i nie wy2sz4 od ich
wartoSci rynkowej."

wpisuje sig:

,,Zamawiajqcy zastrzega sobie moZliwod6 wykupienia caloSci systemu i/lub poszczeg6lnych
element6w Systemu WRP i/lub WWR, np. stojak6w pasywnych, czgdci rower6w, za ceng
brutto r6wn4 wartoSci ksiggowej przedmiotu sprzeda?y ustalonej na rlzieit wygaSnigcia lub
rozwiqzanta Umowy, lecz nie ni2sz4 niz 1,00 (slownie: jeden) zl brutto i nie wyZsz4 od ich
wartoSci rynkowej. JeAeli Zamawiaj4cy nabgdzie elementy Systemu do korzystania z kt6rych
wymagane jest oprogramowanie, Wykonawca bgdzie zobowi4zany do przeniesienia praw
autorskich do oprogramowania (tj. Systemu informatycznego, Aplikacji mobilnej lub Strony
Intemetowej), w szczeg6lnoSci na polach eksploatacji okreslonych vt aat. 74 ust. 4 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych albo do udzielenia Zamawiaj1cemu zezwolenia na
korzystanie z oprogramowania (tj. Systemu informatycznego, Aplikacji mobilnej lub Strony
Intemetowej) na zasadzie nieograniczonej czasowo licencji, w szczeg6lnodci na polach
eksploatacji pozwalaj4cych Zamawiajqcemu na utrzymanie i eksploatacjg System6w WRP i
WWR, bez koniecznoSci zaplaty przez Zamawiajqcego dodatkowego wynagrodzenia obok
ceny brutto obliczonej zgodnie z postanowieniami zdania 1 powyzej. Je2eli strony ustalE w
drodze negocjacji, 2e Wykonawca przeniesie na Zamaitajqcego prawa autorskie do
oprogramowania, pola eksploatacji musz4 obejmowad w szczeg6lno6ci uprawnienie do
modyfikowania tlumaczenia, przystosowywania, zmiany ukladu lub jakichkolwiek innych
zmian w oprogramowaniu i w tym celu Wyk onawca prznkt2e Zamawial4cemt kody zr6dlowe
do oprogramowania. JeZeli strony ustal4 w drodze negocjacji, 2e Wykonawca udzieli
Zamawiaj4cemu zez:wolenia na korzystanie z oprogramowania na zasadzie licencji (b4dZ
zapewni udzielenie licencli przez jego producenta), wraz z udzielon4 licencj4 mo2liwe
zlecenie Swiadczenia uslug utrzymania (aktualizacji) oprogramowania oraz uslugi wsparcia w
zakresie korzystania z oprogramowania."

PYTANIE 6:
Zwracamy sig do Zamawiajqcego o potl4)ierdzenie, Ze w dalszym ciqgu wymaga dostarczenia,
zamontowania, uruchomienia oraz obslugi 50 sztuk akty+vnych terminali wyposa2onych w
terminale platnicze?

ODPOWIEDZ:
Zamawiaj4cy potwierdza, 2e w dalszym ci4gu wymaga
uruchomienia oraz obslugi 50 sztuk aktywnych terminali
platnicze.

PYTANIE 7:

dostarczenia, zamontowania.
wypo saZonych w terminale

Zwaiywszy na fakt, Ze na etapie postgpowania przetargowego Zamawiajqcy nie wskazuje
potencjalnemu Wykonawcy lokalizacji, w h6rych bgdq umiejscowione stacje systemu ,yRP
(docelowo system ma skladat sig z 505 stacji, gdzie na podstawie dokumentacji mozna



domniemlnvat, 2e 349 stacji ma pozostat zamontowanych tu tych samych lokalizacjach, w

kt1rych itacje lURp znajdujq sig w obecnym systemie, natomiast nie ma 2adnych wskazah co

do pozostatych stacji) oraz na fakt, 2e 20 %o wszystkich stacii w nowym systemig YY ^oiq
staiowi| stdcie priorytetowe gdzie czas reakcji w jakim lllykonawca musi podjqt dzialania w

przypadku pojawienia sig I stopnia zapelnienia w sftefie stacji, do kt6rej stacia priorytetowa
-bgiiie 

przynale2et wynosi jedynie godzing, Zaden z potencjalnych Oferent6w w nie iest w

stanie preq)zyj nie oszacow at koszt6w utrzymania systemu.

Jednym z nijbardziei kosztogennych element6w utrzymania systemu sq przejazdy pomigdzy

stucjami cetLm bieZqcej obsiugi - w sytuacji gdzie na etapie skladania oferty potencialny

Itryionawca nie ma wiidzy na in^ot tego jak bgdq ztoknlizowane stacje w systemie, co wigcej

iamawiaiqcy listg stacii priorytetov'ych zamietza wskazat dopiero po pieneszych 3

miesiqcici od uruchomienii systemu i daje sobie uprownienie do ahualizowania owej listy

co 3 miesiqce, obiekwne zalo^enie czasochlonnoici jakq wykonawca bgdzie musial

przeznaczyt nq rzecz codziennei obslugi systemu WRP jest niemo2liwe' Il ,zwiqzku z

powyzszym zwrTcamy ug r.t przedstawienie listy lokalizacji wszystkich stqcji lqczenie ze

wskazaniem stref.
Ponadto wnioskujemy o zmiang czasu reakcji na wystqpienie w danej strefie stacii 1 stopnia

zapelnienia z I godziny dla stacji priorytetowei na 2 godziny. Dla zobrazowania przykladowej

relokacj i ponizej przedstaw iamy di agram :

- fredni izas wyilania samochodu na stacjg od powzigcia informacii o wymogu relokacji - 20

mmu\
- zapakowanie do samochodu rowertw (wersja optymistyczna- relokant posirtda

wystarczajqca liczbg rower6w na samochodzie) - I0 minut,

- dojazd do strefu w kt6rej brakuje roweriw - 20 minut
- rozstanienie i sprawfuenie rowerdw - l0 minut

Dodatkowo w godzinach szczytu czas przejazdu ulegnie znaczqcemu wydlu^eniu co nawet

przy podjgciu dzialania nie ponvoli na dotrzymanie czasu rcakcji wskazanego w umowie.
-powi*"y 

diagram przedstawia relokacjg w obecnych warunkach umownych tylko jednej

strefy stacji priorytetowej. Il przypadku gdy Zamawiajqcy okreilil, 2e na terenie Warszawy

omawiane strefu bgdq stanowit 2094 wszystkich stacii (pkt 3.4.6 OPZ), Wykonawca powinien

posiadat minimum kilkadziesiqt ekip relokujqcych rowery dedykowanych do tylko jednej
'czynnoicilsamoch^d 

- pracownil aby realizowat umowg zgodnie z zapisami i nie wpadat w

ryzyko kar.

Dodatkowo zrvracamy sig o zmiang zapis|w pkt. 3.4.6 na takie kt6re bgdq pozwalaly

Wlkanawcy na przygotowanie sig do ewentualnej zmiany prioretyzacii stacji. Np. wskazanie 3

tygodniowego okresu h6rym Wykonawca bgdzie m6gl przygotowat sig do zmiany priorytet6w,
jednak nie wczeiniej niz od poczqtku nastgpneSo miesiqca.

ODPOWIEDZ:
Zamawiaj4cy informuje, 2e zmiana priorytetyzacji stacj i okre6lona jest warunkami, kt6re

przedstawia raport okreslony w $13 ust. 9 Umowy. Wykonawca jako wladciciel systemu na

podstawie kt6rego generuje sig ten raport ma staly dostgp do danych na podstawie kt6rych
dana stacja jest umawana za priorytetow4 (tj. stosunek najm6w do zwrot6w), tak2e moze w
dowolnlirn momencie wygenerowai taki raport i na jego podstawie ocenif czy dojdzie do

zmiany przygotowad sig do niej.

Zamawiaj4cy modyfikuie okt. 3.4.6 OPZ w zakesie jeeo prawa do wl4czenia i wyl4czenia
danej stacji jako priorltetowei.

zamiast:



,,Ustala sig podzial stacj i na priorytetowe, stanowi4ce 20% wszystkich stacji w systemie o
najwigkszym stosunku najm6w do ilosci zwrot6w w ci4gu 3 miesigcy kalendarzowych od
uruchomienia systemu wRP i niepriorytetowe, stanowi4ce pozostale stacje. Lista stacji
priorytetowych bgdzie aktualizowana raz na 3 miesi4ce, na podstawie raportu o kt6rym mowa
$ 13 ust. 9 Umowy. zamawiaiqcemn przysluguje wl4czenie i wyl4czenie okeslonych stacji
jako priorytetowe. Z wnioskiem o wl4czenie i wyl4czenie danej stacji jako priorytetowej
mo2e sig zwr6ci6 r6wnie2 Wykonawca."

wpisuje sig:

,,Ustala sig podzial stacji na priorytetowe, stanowi4ce 20% wszystkich stacji w systemie o
najwigkszym stosunku najm6w do ilo6ci zwot6w w ci4gu 3 miesigcy kalendarzowych od
uruchomienia systemu WRP i niepriory.tetowe, stanowiqce pozostale stacje. Lista stacji
priorytetowych bgdzie aktualizowana raz na 3 miesi4ce, na podstawie raportu o kt6rym mowa
$13 ust. 9 Umowy. Zamafrajqcemu przysluguje wl4czenie i wyl4czenie okreSlonych stacji
jako priorytetowe. Zamawial4cy zawiadomi Wykonawcg o wl4czeniu lub wyl4czeniu
okreSlonych stacj i jako priory.tetowych nie p6miej ni2 3 tygodnie przed aktualizacj4 listy
stacji priorl.tetowych. Z wnioskiem o wl4czenie i wyL4czenie danej stacji jako priorytetowej
mo2e sig zwr6ci(, r6wnie2 Wykonawca. Przedmiotowy wniosek mo?e zostat do2ony nie
p6iniej nz 3 tygodnie przed aktualizacjq listy stacji priorytetowych."

Zgodnie z odpowiedzi4 udzielon4 na pytanie nr 108 z 30104/2020r. Zamawiaj4cy informuje,
2e diagram przedstawiony przez Wykonawcg nie uwzglgdnia,2e przed pierwszym stopniem
zapelnienia wystgpuje jeszcze drugi, ktory z :,acji konstrukcji zapisu, musial wyst4pi6 przed
stopniem 1. Takze z chwil4 wyst4pienia stopnia 1 Wykonawca powinien juz wykony"wai
opisane przez niego dzialania. Dodatkowo poprzez zwigkszenie ilo5ci stacji na (wzglgdnie)
tym samym obszarze, ich siatka ulegnie zaggszczeniu, przez co pobliskie stacje, znajdujqce
sig w strefie omawiane przez nas stacji powinny ,,chroni6" j4 przed wyst4pieniem pierwszego
stopnia zapelnienia. Na koniec Zarnawiaj4cy chcialby zwr6cii uwagg, 2e z jego doSwiadczeri,
stacje pustoszej4 w r6znym czasie w ci4gu dnia, co r6wnieZ rczklada ruch ekip relokuj4cych
rowery.

PYTANIE 8:
OdnoSnie pkt,16.2.4 SIWZ i pytaniem nr 14
Il celu prannego oszacowania kosztiw film|w prosimy o odpowiedi na poni2sze pytania:
Film nr I Animacje i zdjgcia
- Czy Jilm mo2e/ma byt w postaci pokaz1w slajd6w?
- Czy animacje w filmie majq bazowat na pihogramach, czy Zamawiajqcy wymaga
z aw an s ow any c h ani ma cj i ?

- Czy filmy/animacje bgdq wyiwietlane zardwno w telewizji oraz Internecie?
- Czy w Jilmie/animacji ma zostat uzyry lehor czy muzyka i napisy?

Filmnr2 - Nagranie z miastd
- Przez ile lat film bgdzie poka4nuany? Pytanie o tyle zasadne gdy. I|Jtkanawca musi
pozyskat pozwolenie od aktordw na dany olrres czasu.
- prosimy o okreilenie formatdw oraz jakoici obrazu i diwigku?
- Czy film ma byt przedstawiony w postaci historii czy typowego instruktaZu?
- Czy w tle film6w ma byt tylko muzyka z animacjami czy bgdzie potrzebny lektor?
- Czy ma zawierat napisy?
- Czy Jiln ma byt tlumaczony na jgzyk migowy?



Ad.l:
Zamawiaj4cy informuje, 2e film nie moze byd w postaci slajd6w

Ad.2:
Zamawiaj 4cy v""ymaga zaawansowanych animacj i.

Ad.3:
Filmy bgd4 wyswietlane przez zamawialQcego na portalach spolecznosciowych (Facebook,

Twitier, 
' youTube, Instagram), na stronach internetowych or.z w wygwietlaczach

znajduj4cych sig w pojazdach komunikacji miejskiej. zamawiai4cy nie ma plan6w ich emisji

w telewizji.

Ad.4:
Zamawiaj4cy informuje, ze w frlmie ma zostai uZ1'ta muzyka i napisy.

Ad.5:
Filmy bgd4 wySwietlane przez Zamawiaj4cego na portalach spolecmosciowych (Facebook,

Twitier, 
' youTube, Instagram), na stronach intemetowych oreLz w wyswietlaczach

majduj4cych sig w pojazdach komunikacji miej skiej. w przypadku portali spolecznosciowym

filmy pozostan4 na profilach w ramach post6w archiwalnych.

Ad.6:
Zarnawiaj4cy poni2ej przekazuje paramehy format6w oraz jako6ci obrazu i dZwigku dla

Facebook/YouTube/Twitter/strony intemetowej :

WielkoS6 pliku: ok. 80-200 MB
Typ pliku: MP4
Kodek: H.264
Wymiary: min. 1920x1080 (Full HD)
Klatek/s: 25 lub 30
SzybkoSi danych w kompresji video: 12-24 Mb/s
Kodek audio: ACC
SzybkoS6 transmisji audio: 128 kb/s lub wigksza

Zamairaj4cy poni2ej przekaztje parametry format6w oraz jakoSci obrazu i dZwigku dla

komunikacj i miej skiej :

SPECYF'IKACJA - EKRANY W AUTOBUSACH
1. Pliki video (Wielko56 pliku max. 5MB)
2. Szybko6i danych w kompresji 2Mbls
3. RozdzielczoS6 1280/610 px
4. KONTNERMP4
5. Kodek H.264 6.24klateUs
7. Bez dZwigku

SPECYFIKACJA - EKRANY W TRAMWAJACH Pliki video (Wielko56 nliku max.

5MB)
1. Format pliku AVI
2. Pliki NIE mog4 posiada6 dZwigku
3 . Rozdzielczoil 1280 x 610 px



4.24-25 klateVs
5. Kodek - MPEG-4(Xvid)
6. SzybkoSi danych w kompresji 1 Mb/s
7. Powinien by6 dostgpny do podgl4du w Windows Media Player (od wersji 11 i wyzej).

SPECYFIKACJA- EKRANY W SKM
1. Plik video bez dZwigku
2. Format pliku mp4
3. Kodek H.264,MPEG-4 AVC- kompresia wideo
4. 25 lub 30 klatek/s
5. RozdzielczoSi 640x480 px
6. SzybkoSi danych w kompresji 0.384 - 0.768 Mb/s

Ad.7:
Zamawiaj4cy informuje, 2e film ma byi przedstawiony w formie instruktarzu.

Ad.8:
Zamawial4cy informuje, 2e w tle film6w ma by6 wyl4cznie muzyka z animacjami.

Ad.9:
Zamawiaj4cy informuje, 2e film ma zawierul napisy. Opr6cz napis6w wgranych w film
Zamawiaj4cy prosi o udostgpnienie ich w pliku w formacie .srt, czyli z mo2liwoSci4 wgrania
np. na YouTube i Facebook'a tak, Zeby syntezatory mowy mogly j e rczpomal.

Ad.10:
Zamawiaj4cy informuje, 2e film ma by6 tlumaczony na jgzyk migowy.

PYTANIE 9:
Zwracamy sig do Zamawiajqcego o dodanie do dokumentacji postgpowania ujednoliconych
dokument1w, OPZU, umowy oraz SIIlZu.

Zamawiaj4cy informuje, 2e w najbli2szych dniach udostgpni do przedmiotowego
postgpowania ujednolicone dokumenty tj. Umowa, OPZ oraz SIWZ uwzglgdniaj4ce
wszystkie naniesione ptzez Zamawiaj4cego zmiany.

PYTANIE 10:

,, Ncrwiqzujqc do pisma z dnia 23 marca br oraz aktualnej dokumentacji przedmiotowego
zam6wienia ponownie nuracamy sig do Zamawiajqcego z wnioskiem o mo2liwoit rozwaZenia
uniewainienia postgpowania przetargowego ze wzglgdu na obecnq sytuqcjg panujqcq w
Polsce i na lwiecie spowodowanq epidemiq koronawirusa. Obecnie pomimo teoretycznego
luzowania obostrzeti nikt nie jest w stanie przewidziet ani rozsqdnie prognozowat sytuacji, w
j akiej znajdzie sig zar6wno Zamawiajqcy, jak i lVykonawca jesieniq tego roku, ale te2
najbli2szych latach. Spodziewany i komunikowany ponowny wzrost liczby zachorowsli moie
doprowadzi1 do znaczqcego utrudnienia lub niemal uniemoZliwi przygotowanie zardwno
infrastruktury, jak i p6lniejszy jej montai na ulicach Warszawy w celu realizacji zamdwienia
ewentualnie udzielonego w wyniku rozstrzygnigcia Postgpowania. Problem w tym, ze na
obecnym etapie rozw6j i skutki pandemii sq tak trudne do prognozowania, 2e potrzeba
zwyczajnie czasu, chotby 6 miesigcy, aby w tym olvesie poczekat na wzglgdnq stabilizacjg na
rynku, co pozwoliloby na dokonanie bardzo ostroznych, ale juz pewniejszych analiz co do
mo2liwoici realizacyjnych tego zam6r4)ienia. Oczywiicie, Wlkonalvca zakloda i ma nadziejg,



2e taka stabilizacja nastqpi i bgdzie moiliwe dokonanie sensownych analiz, lecz nie jest to
pewne. Pandemia koronawirusa spowodowala konselorcncje, kt'rych rozmiar'w 

-na 
jei

-poczqtku 
nie przewidl+val. Ponadto, w takich sytuacjach nie ma 2adnego pewnego schematu

-dzialania 
i prognozowanie czegokolwiek, z natury rzeczy, obarczone jest du2ym ryzykiem.

Majqc na tnua-dze skalg zam1iienia, niestabilnoit rynku ma kolosalne znoczenie zardwno dla

procesu kalkutacji wartoici zam6wienia, jak i jego budowy i wdro2enia Bazujqc na
-wieloletnim 

doiwiadczeniu, przy zachowaniu naleiytej starcnnoici ll/ykonawca nie jest w

stanie Wkluczy1, 2e ceny zam6wionych komponent'w ulegnq istotnei zmianie, a tetminy

dostawy obecnie ju2 zagrozone nie ulegnq wydlu2eniu lub te2 dostavy bgdq czasowo

wstvymane.
Oznicza to, 2e sl<ladajqc ofertg Wykonawcy bgdq zmuszeni podnieit jej ceny, aby starct
potrryt ryzyka zwiqzane z realizacjq zam6wienia. W sytuacji' gdy budzet ,Wcrszawy- 

jest
-uuizuplany 

z powodu pandemii ronuiqzanie to jest sprzeczne z interesem publicznym. Oferty

bgdq wdwczas niepor,wnytvalne, skalkulowane wedlug r62nych zalozen, a tym samym ryzyko

prrilvoczenia budzetu zamawiajqcego zn1czne. Istnieie te7 realne zagro2enie, 2e ze wzglgdu
-nq 

opisane przeszkody 2aden z wykonawc,w nie zlo.y oferty, co mialo ju. miejsce w

postgpowaniach oglaszanych w Polsce.'Nieiitezne 
od tych wszystkich aspekt6w i problemu generalnego jakim iest po prostu brak

wiedzy co do tego jak bgdzie wyglqdat przyszlo1t gospodarki, w tym mo2liwofci realizaryjne

w zalcesie dotyczqcym przedmiotu niniejszego zamdwienia wykonawcy nie sq w stante

dokonat prowi.dlowej kalkulacji ryzyk, bo one na dzieri dzisiejszy nie dajq sig w 2aden

s ens owny spos\b slcw antyfi kow at.
Niezale2nie od przyslugujqcej zamawiajqcemu uprzywilej owanej pozycji, zamawiajqcy

powinien tak uksztaltowai treii umowy, aby realizacja zam6wienia byla moiliwa. celem

zamawiajqcego powinno byt r6wnie2 dq2enie do osiqgnigcia korzystnych rynkowo cen.

Zamrnuiajqcy nii powinien konstruowot umowy w spos6b, kt6ry negaynie wplynie na iloi6

zlo^onych w przetargu ofert. Nie mo^e tak^e przerzucii calosci ry4yka gospodarczego na

wykonawcAl. Skladanie ofert w Postgpowaniu niestety tqkie wyuola, konsekwencje.

J'ednoczefinie w zwiqzku z powszechnym brakiem wiedzy nie ma aktualnie mozliwoici

sensownego przeciwdzialania tym konsebwencjom, co powoduje, Ze Postgpowanie obarczone

jest niemo2liwq do usunigcia wadq.
Zwracamy uwagg, 2e podnoszenie cen w celu polvycia ewentualnych ryzyk jest obecnie

zadaniem, h6re nie moze byt wykonane w jakikolwiek sensowny spos6b. Kwestia t4 zawsze

jest problematyczna dla wykonawc6w ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wieti publicznych,

nawet w czasie kiedy rynek jest wzglgdnie stabilny, w trakcie ,'normalnych" warunk'w
dzialania. obecnie kwestia ta stala sig zdecydowanie bardziej dolegliwa dla wykonawc6w,

bowiem zostaly poprzerryane lafi.cuchy dostav sytuacia gospodarcza jaka bgdzie istniet
przynajmniej w olcresie naibli2szego roku iest jednq wielkq niewiadomq. Sytuacja jest zupelnie

wyjqtkowa, zai wszyscy w kontekicie realizacji zaciqgnigtych zobowiqzan jednolicie olveilajq
jq jako silg wy2szq.
Nale2y uznat, 2e vystqpila istotna zmiana okolicznoici powoduiqca, 2e prowadzenie
postgpowania lub wykonanie zam6wienia nie lety w interesie publicznym, czego nie mozno

bylo wczeiniej przewidziet. Niewqtpliwie zmiana okolicznoici jest istotna. Ona tez powoduje,

2e prowadzenie post(powanie nie le2y w interesie publicznym. W' interesie publicznym jest
takie przeprowadzenie postgpowania, kt6re pozwoli na udzielenie zamdwienia wykonawcy,

kt6ry bgdzie w stanie je zrealizowat za rozsqdnym wynagrodzeniem. Ze
nie iest moiliwe

l0



(Informacj a usunigta, j ako wskazuj 4ca zr6dlo zapytania, zgodnie z art. 3 8 ust. 2 ustawy Pzp)
Majqc powy2sze na uwadze wnosimy, jak na wstgpie, o uniewaZnienie postgpowania ze
wzglgdu na obecnq sytuacjg i sprzecznoit z interesem publicznym oraz podjgcie dzialafi, kt6re
pozwolq zachowat sprtm,nq komunikacjg rowerowq w Warszawie do czasu porwalajqcego na
bezpiecznq realizacjg tak wa2nego dla miasta projehu. "

Zamawiajqcy informuje, 2e nie planuje uniewaZnienia przedmiotowego postgpowania.

PYTANIE 11:
IY rwiqzku z odpowiedziq Zamawiajqcego na pytdnie nr 2 oraz odpowiedziq na to Wtanie
udzielonq dnia 14.5.2020 doL postepowania o zarzqdzanie Rowerem Publicznym Veturilo na
lata 2021-2028
Zwracamy sig z ponownq proiba o dodatkowe wyjainienia: Pytanie zainteresowanego
oferenta dotyczy|o pohlierdzenia, 2e Zamawiajqcy wyra2a zgodg na ustalenie takich stawek z
pot e ncj alnie wybranym wykonawc a
przed podpisaniem umowy aby okreilit ich maxymalnq wysokoit. Zamawiajqcy odsyla w
odpowiedzi na to pytanie do punktu 7.5 OPZ gdzie zostaly olcreilone maxymalne stawki za
przychody do datkowe dla l|rykonawcy.
Punh 7.5 OPZ nie definiuje jednak i nie zawiera odpowiedzi na pytanie o taryfg Premium,
poniewa2 Zamawiajqcy wyrazil na niq zgodg dopiero w trdkcie postepowania podczas
zadaw ania w cze iniej s zych pytafi .
Dlatego nuracamy sig z ponownq proiba o potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy potwierdza, 2e

ustalenie max stawki za dopuszczona taryfg Premium Zamawiajqcy ustali z potencjalnym
Wykonawca przed podpisaniem umowy

Zamawiaj1cy w odpowiedzi na pytanie nr 183 opublikowane w dniu 30.04.2020 wskazal
oferentom, 2e dopuszcza wprowadzenie taryfy Premium, jednak jej wysokodi i warunki
korzystania musz4 zostad zaakceptowane przez Zurrawiajacego na etapie akceptacj i
Regulamin6w, kt6ra odb)'wa sig po podpianiu umowy.

JednoczeSnie Zamawiaj4cy informuje, 2e w zwi4zku z odpowiedzi4 na pytanie nr l0
udostgpnion4 w d nfu 30.04.2020 r. wprowadza nastgpujqce zmiany:

Zmawiaj4cy dokonuje zmianv pkt 4.7 SIWZ w nastgpuj4cy spos6b:

zamiast:
..Zamawiajqcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o praca w rozumieniu przepis6w
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z2019 r. poz. 1040, zp6in. zm.)
przez Wykonawcg lub podwykonawcg os6b, kt6re w trakcie realizacji zam6wienia bgd4
wykonywai czynno6ci polegaj4ce na wykonywaniu pracy w spos6b okre5lony w art. 22 $ I
ustawy z dnia 26 czetwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 22019 r. poz. 1040, z p6in. zm.)."

wpisuje sig:

,,Zamawiaj4cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracA w rozumieniu przepis6w

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.z2019 r. poz. 1040, zp6in. nn.)
przez Wykonawcg lub podwykonawca pracownik6w serwisu stacjonamego, pracownik6w

l1



zamlast:

,,zarnawiaj4cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o praca w rozumieniu przepis6w

ustawy z dnia 26 czerwca I9':- 4 r. - Kodeks pracy (Dz. IJ . z 2019 r. poz. 1040 ' z p62n' zm')

przez wykonawca lub podwykonawca os6b, kt6re w trakcie realizacji zam6wienia bEd4

wykonywa6 czynno6ci polegaj4ce na wykonywaniu pracy w spos6b okredlony w art' 22 $ 1

ustawy z dnia 26 czerwca 19'r- 4 r. - Kodeks pracy (Dz.IJ. z 2019 t poz. 1040, zp6in zm')'"

wpisuje sig:

,,Zamawiaj4cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracA w rozumlenlu przeplsow

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. tJ. z 2019 r. poz. 1040, z p6in. zrr'')

przez WykonawcE lub podwykonawcg pracownik6w serwisu stacjonarnego, pracownik6w

ierwisu mobilnego, pracownik6w odpowiedzialnych za relokacjg, pracownik6w infolinii,
pracownik6w obslugujqcych Stacjonamy Punkt wypozyczeri (wwR). Jednoczesnie

ZNnawiaj4cy wyl4cza z koniecznoSci zatrudnienia na umowg o prace os6b wykonuj4cych

czynnoSci projektowe, montazowe, remontowe."

Jednoczesnie Zamawiaj4cy informuje, 2e w zwi4zk]u zblgdnym odwolaniem w odpowiedzi na

pl.tanie nr 164 udostgpnionej w dniu 30.04.2020 r. wprowadza nastqpuj 4ce zrniany:

zamrast:

serwisu mobilnego, pracownik6w odpowiedzialnych za relokacjg, pracownik6w infolinii,

pracownik6w obslugujqcych stacjonamy Punkt wypo2ycze6 (WWR). Jednoczesnie

Zamawiaj4cy wylqcza z koniecznoSci zatrudnienia na umowg o prace os6b wykonuj4cych

czynno6ci projektowe, montazowe, remontowe."

Zamawiaj4cy modvfikuje { 4 ust. 2 wzoru Umowy poprzez wvkredlenie lit. e) oraz zmiane lit.

o:
,,anrigkszenie wielkoSci nslngi zarz4dzania i utrzymania Systemu WRP o 4 500 sztuk

stojak6w rowerowych,,

oowinno bv6:

Stoi aki rowerowe aktywne

t2



,,zwigkszenie wielkoSci uslugi zarz4dzania i utrzymania Systemu WRP o

stoja(6w rowerowyc[,

Nowv termin skladania i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert: 01.06.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 01.06.2020 r. godz. 1l:30

W zwi4zku z powy 2szym w rczdziale I SIWZ pkt 13.1., i 15'1. otrzymuj4 nowe brzmienie:

13.1. ,,Oferty powinny by6 zlohone w terminie do 01.06.2020 r. do godziny 10:00

spos6b oke6lony w pkt. 8.2. SIWZ"
1 5. 1 . ,,Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zanawiajqcego ptzy t:J. Chmielnej 120,

Warszawie, w sali nr 402, w dniu 01'06.2020 r. , o godz. l1:30"

W wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6tiena,
Zamawiaj4cy dokona zmiany tre6ci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust' 4apkt2)
ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

JednoczeSnie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zanawiaj4cy niezwlocznie po

przekazari! zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu Urzgdowi Publikacji Unii Europej skiej,

zamieszcza informacje o zmianach na stronie internetowej.

M.Sz., za@zd!0 lss.pl
IJ


