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Dotyczy: postgpowania prowaclzoncgo w trybie przetargu nieograniczonego na:
,,Usuwonie poictzdtiw z drdg teiqcyctt no terenie m. st. Warizawy w tritUe art. S1a i I30u
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku ltruwo o rucltu drogowym (Dz. U, z 2020 r. po7. II0),dalei [PrdJ, usutuunie lub kierowonie na purking itrzezony pojauldnt w przlpatlktt
stwierdzenifl naruszenia obowiqzkdw Iub wsritnkrhr,-przewozu drogowego w przypadkaclt
okreilonyclt w urt. 95 ustawy o transporcie drogoruyit (Dz. a. z 2079 r."poz. 2140 ze zm.),dalej [utdJ, prTechowytvonie ww. poiuztlft ,o poriingach strzeionych irriwnieZ pojaul;w
trsurrigtyclt w ramsclt innych um6w) oraz przekuzywanie na wniosek'zamawiajqcego clo
utylizocji pojazddw usurtigtych w wtu. trybach i pizejgtych na wlusnoii m.st. warszowy.
Itrzechowytuunie pojazddtu bgclzie trwulo do czaii, otrbioru pojazcrhw przez osoby
ttpotutrinione Iub do czilstt wytlonia przez Zunowiajqcego zlicinis co clo sposobit
postgpowania z tymi pojoflami,,.
Nr postgpowania ZDM/UM/DZP I 4Z/l'N /37 /20.

W zwiqzku z pytaniami otrzymanymi ocl uczestnikow postgpowania Miasto Stoleczle
Warszawa -Zarzycl Dr6g Miejskich odpowiada:

Pytanic l:
,,Do oferty wykonawca 'zobowiE'zany .jest d,ol4czyc pclnomocnictwo w fbrmie z
kwalifikowanym podpisem eleklronicznym. Nigclzie Zam:awiqqcy nie pisze o tym, 2e
nrozliwe iest zlo2enic pclnornocniclwa w lbrmic piscrnncj poswiaclczo.r"io elektronicznie
przez notatiusza. Wykotlawca wskazuje przy tym, re * *yroi.u Krajowej tiUy OOwoLawczej
28.10.2019 r., sygn. akt KIO 1864119 stwierclzono: "Je5li za| chod,zi o formg,'w jakiej winno
byc udzielone pelnomocnictwo do zlozenia oferty to zastosowanie znajdzie-.tzw. ,,pochodna
forma pelnomocnictwa", kt6ra wynika z art. 99 $ I k.c. Zgocln ie z tyrr przepisem, jezeli do
waznoSci czynnoSci prawnej potrzebna jest szczeg6lna forma, pelnomocni.t*o do dokonania
tej czynnoSci powinno byi udzielone w 1ej samej formie. Skoro przepisy ustawy p.z.p. dla
waznoSci oferty wyrnaga.j4 {brmy eleklronicznej to clla pelnomocniciwa do udzialu w
postqpowaniu niezbEdna jest takze postai clektroniczna zl<ialifikowanym poclpisem (forrna
elektroniczna). Skutkicm niezachowania wymagancj clla pelnornocnictwa- formy jest
niewaznoSi czynnoSci prawnej, kt6rej to pelnomo.ni.t*o clolyczy. Zgodnie z art.73 $ I k.c.,jezeli ustawa zaslrzega dla czynnoSci prawnej formq pisemn4, clokumentow4 albo
elektroniczn?, czynnosi dokonanabez zachowania zastrzezonej formy jest niewazna tylko
Medy, gdy ustawa przewiduje rygor niewaznoSci. Z tych rviglqcl6w, zdaniem lzby, dla
zachowania forrny elektror-ricznej pclnomocnictw'a ni. jesl ' wyst arcz,ajqce zlozenie
oSwiadczenia woli w formie piscmr-rcj, zcskanorvanie go i pr-zckazaiie w postaci
clcktroniczne'i opatrzonej krvalifiltorvau)'ur poclpiscrn przez osobg Llmocowan4, w tymprzypadku p|zez p. A. S. Dla zachowania forniy eleLtroniczr-re; pelnomocnictwa do
podpisania oferty w przypadku pelnomocnictwa sporz4clzon.go .,prr.dnio w formie pisemnej
dopuszczalnyrn byloby zlolenie skanu takiego iclnomocnictwri w forrnie elektronicznego
poSwiadczenia sporz4dzonego stosownie clo art. 97 5 2 ustawy z 14.02.1991 r. - prawo onotariacie (Dz'U.22019 L-. poz.540) - clalej p.o.n.. ktSrc to poSr,viacl czenie notariusz opatrujekwalifikowanyrn podpisem elektlonicznyn'b4c12 ter, opitrzenie skanu pelnomocnictwa



sporz4dzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy' w

analizowanYm PrzYPadku P. B' S

wobec tego, czy zamawtai4cy dopusz cz.a z)olenie skanu pelnomocni-ctw w formie

pisemnej, opatrzonyth kwalifikor,vanym poclpisem elektronicznynTprzez notariusza' zgodnie

z ww. wyrokiem?"
0dpowied2:
Zamawiaj4cy dopusz cza zlo(enie elektronicznei kopii pelnomocnictwa potwierdzonel za

zgodnoji z oryginalem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza'

Pytanie 2:
w zwi4zku z pandemi4 i grar-riczeniami GIS, kt6ra powt6rz4 sie co najmniej jesieni4 tego

roku i wiosna nastqpnego roku - prnrr" n podanie liczby odholowanych pojazd6w w miesi4cn

kwietniu i maju br. w rozbiciu na prarvobrzc2n4 i lewobrze2n4 warszawq ?

OdpowiedZ:
PytanieniedotyczypostQpowaniaZDMIUMIDZPl42lPN/37120'

Pytanie 3:
Punkt 18.7.2 (str. 22) SIWZ - Zamawiaj4cy informuje, 7'e zabez'pieczenie nalezytego

wykona.ia umowy zostanie zwr6cone w tciminie 30 dni od daty obustronnie podpisa'ego

protokolu odbioru kofrcowego przedrniotu umowy w wys' 70 o/o warto!;ci zabezpieczenia' zaS

pozostate 30 zo warto sc\ zaiez:pieczenia nie pozniej niz w 15-stym dniu po uplywie okresu

rgkojmi, natomiast w $ projektu utlowy 30 dni od.luty obustronnie podpisanego protokolu

odbioru koricowego pz.drniot, umowy bez informacji o rqkojmi. 
: - l

PoniewaZ oba te rupiry s4 niespojne, prosimy o wyjaSnienie' czy zamawiai4cy przewiduje

okres rgkojmi a jeSli tak to jaki?

Odpowicdi:
zaiawiaj4cy nie przewiduje okresu rgkojmi w niniejszym postgpowanru.

ponizej zostanie dokonania zmranaslwZ w przedmiotowym zakresie, poprzez wykeSlenie z

SIWZ zapis6w w pkt 18.7 '2 dot' okresu rqkojmi'

Pytanie 4:
zamawiajqcy w slwz podaje przcwidywane ilosci ttsuwanych pojazd6w oraz doby ich

przechowywania. WartoSii Ie s4zawy1one od Srednich rzeczywistych'

Dodatkowo od momentu ogloszenia w calym kraju stanu epidernii holowania zostaly niemal

calkowicie zamro1one. Zglaszane sq po.ieiyncze irolowania z art. 130a otaz holowania z art'

50a, kt6re generuj4 r,,[,l4cz'ic 
'lioszty 

zwr'zanc z koniccznoSci4 ich bezplatnego

przechowYwania.
Czy zamawiaj4cy przewiduje jak4kolwiek pomoc b4dz rekompensatE finansow4 za okresy' w

kt6rych wykonawc a zobowi4zany jest do utrzymywania normalnie funkcjonuj4cych

parking6w orazpoiazd6w holowniczyiltw pelnej gotowoSci? obecne pr6by otrzyman\aprzez
'*Vf.orrl*.ow jakiegokolwiek wsparcia od iamawiaj4cego spotkaly 

11e 
z odmow4' Sytuacja ta

tria juz3 miesi4ce i jedynym pocieszeniem jest fakt. ze umowa dobiega kofca poniewa2 tak

utrzymywany stan .po*oAl*alby koniecznoSi zakohczenia dzialalnoSci firm Swiadcz4cych

te uslugi i Io ze )nacznymi siratami finansowymi. Pytanie to jcst o tyle zasadne' 2e

przewidywane s4 kolejne fale zachorowaf w przyszlosci, co zmusza potencjalnych

wykonawc6w do'odpowiedzi na pytanie czy udziat w postepowaniu.ma jakikolwiek sens

ekonomiczny. Samo iwentualne zastosowanie wylszych cen, w sytuacji kiedy brak jest uslug

holowania niewiele zmienia.

Odpowiedf:
ZgoAnie z zapisami umowy ptzewid7iatro zmiany postauowieti umowy w stosunku do treSci

ofefty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy dotycza,ce odpowiednio wartoSci

^



Lrrlrowy' terminu realizacii Llmowy, sposobu realizaciiumowy, terminu platnosci wprzypadkuzaistnienia m'in' zaistnienia okolicz'osci o charakterze sily wyzszj loo pojgciem ,,silywlrzsze-i" rozumie siq wszelkie zd,arzenia o charakterze nadzwyczaj'ym, niemozliwe doprzewidzenia i zapobie'zenia, a w szc'zegrilnosci katastrofalne clzialanie sil przyrody, wojny,mobilizacje' zamknigcie granic, strajki lub kolizje komunikacyjne por.voduj4ce zniszczenia,ttszkodzenia, wymagaj4ce naprawy iub wstrzyianie lru," t wzglgcl' ,.u it.;g ratowniczE.Maj4c na uwadze. potvyasze na podstawie postanowieri u-J*y mozna wigc jedynieprzyspieszyi terminy piatnosci dla wykonawcy * np co tydneh a nie miesigcznie.Jednoczesnie nie ma mozlirvosci zmiany ,to*.k jecinostkowych, jak rowniez nie lnanrozliwosci wprowadzcnie rekonpensat clla wykona#cy za mniejs zE ]iczbg zleceh. wskazactutaj r6wnieL nalc'Zy, ze takic poclwyzszenie jeclnostkowych stawek (bez zmiany zakresuswiadczenia wylionawcy) czy wyplata rekompe'saty rnoglyby zostac Llznane zanjedozwolon4 pomoc ptrbliczn4 dla przeclsigbiorstw.
wskazujerny dodatkowo, 2e zamawiaj4cy, zgodnie ze swoim statutem wykonuje zadania,okreslone w art' 50a uslawy Prawo o ry1!u drJgowym (ctalej prcl) w imieniu prezydenta m.st.warszawy oraz okrcslolle w art. l30a Prd w imienil starosty. przywolane przypisy okreslaj4jakie koszty i oplaty s4 przewiclziane za usuwanie pojazd6w i wyraznie wskazujq, zerozliczanie dotyczy kazdego pojazdu osobno. Specyiika niniejszego zam6wienia polega natyn' 7-e cloryczy konkretnych zlecef, a ich ilosi nie moze zostac z g6ry dokladnie okreslona.Podobnie zanawiaj4cy nie moLe zapewnii minimalnej ilosci pojazdtlw, kt6re bgd4 usuwane.Tym samyrn nie ma. rnozliwosci wprowaclzenia zapis6w wskazuj4cych na inny, ni; zaplara zajednostkowe zlecenia, spos6b rozllczania z wykonawc4 fiak np.' )afiata )u'porortuwanie wgotowoSci, tozliczanie ryczaltowe, rekompensata lub pomoc za rnniejsz4 iloSi zlecef).

I'ytanic 5:
w opisie przeclmiottt zam6wicnia zamalr,iaj4cy wskazuje minimalne ilosci usuwa'ych b4dzmozliwych do przewiezienia pojazcl6w, co nie pozrvala na przygotowanie prawidlowej ofertycenowej' Zwracamy sig zatem o podanic iloScl maksymutnyctl tym bardzi ii, , dotyczy toczqsto uslug, kt6re rnaj4 by6 swiadczone nieodplatnie b4d2 po znacznie zaiizonych cenachjfl np usuwanie pojazcl6w o d.m.c. powy2ej ZSfiO kg.
OdpowiedZ:
w pierwszej kolejnosci wyjasniam, ze zamawiaj4cy wskazal przewidywane (szacunkowe
iloSci) pojazd6w.
It<iu'noczcsnie Zarnawizrjqcy nic moze okresli6 maksymalnej iloSci pojazcl6w, gdyz nie jest to'z'alezne od Z'amawiaj4ccgo. Ilosi Lrsuwanych po.lazrl6w jcst przecle wszystkirn zaleLna ocJ,zachowari wlascicieli i kieruj4cycir pojazdami 

"oraz 
ccchuJe sig znaclnymi wahaniami(zar6wno w ciEgu d9bt, jak i tygoclni czy miesiqcy oraz moze by6 czasowo zwigkszona l'bzmniejszona ze wzglgdu na np. czasowe zmiany 

-w 
organizacji ruchu lub tez dzialania wladzparistwowyoh 'zwi'4'zanych z bezpieczeristwcm },ariitwa). poclobnie iloSi pojazcl6w doprzewiezienia r6wnie2 jesr zalelna ocl tego czy wlasciciele pojazd6w bgcl4 je odbierai zparkingu oraz od sprawnosci s4c16w powszechnych orzekaj4.y.h przepadki pojazd6w.

l'ytanic 6:
Z'anawiajEcy w czgsci dotycz4cej kar zastrzega sobie prawo cio karania za pomylki wraportach dobowych. Czy te kary bqd4 naliczane z automatu, czy wykonawcg bgdzie mieizagwarantowany czas na weryfikacje danych zapisanych w raportach, systemie, dokumentacjipapierowej i fotograficznej oruzpoprawienie rarport6w? Naleiy zwro,cieu;u;g, ze przy clu1ejilosci zleceri latwo o pomylki pisarskie tym baiclzi ej, 2e czqsto clo systemu wprowad zane sqdane przekazywane.telefonicznie prze'z clyzurnych SM oraz policji, kt6re mog E zoslaap|zckazane blgdnie. Nic ma l\z.ycznei r-noziiwo(ci na biczqco weryfikor.,v,ai tych baz danych iclol<umentacji. Wymaga to czilslr.



?iffirfy wskazuje, ze wszl'stkic kary mog* byc 
'aliczotlc 

/'a blqd)' zawinione przcz

Wytonu*.q, wiqc nie mog4 byi naliczane z automatu'

Odnosz4c sig zaS do blqclow w raportacfi to ilformujcmy' Ze co do zasady jeSli Wykonawca

niezwloczn ie przekatepoprarviony ,upor,, ,o zanawtaiqcy nie bqdzie naliczac z tego tytulu

kary umownej.
Natomiast iesli btqd zosta'ie wskazany pruez zarnawrai4cego (np' na etapie post9powarua

administracyjnego) i bl4d bg<lzic mie6 wplyw na postqpowanie \v sprawie jakiegokolwiek

pojazdu (np. blEdna iiosi clob p"t"i.'i#vwania' trCail nu'rcr t-tl::ltTtj"v pojazdu

skutkuj4cy blgdnym ustalcnieur wlaScicielzr- pojazclu), a bl4d w raporcie nast4pl z wlny

Wtk";;;. y, t"n 7'amawi aj 4cy b E dzi e nali czac k arq u molvn 4'

!:^n:#r:j:rcy zEda,aby wyko'awca doje' dzar namiejsce odholowania pjazd6w zlecanvch

do usunigcia na podstawie art. sou .,rtufi-P'u*o o rtt"hu drogor'vym r'v czasie nie dluZszym

n\2 | godzinu, prty;llui4c ieclnoczesni" aodatkowe punkty za deklaracjq skr6cenia tego czasu

ffJ:#Jnie obowi4zku clojazdu w rak krorki'r czasic (w poprzedninr.postqpowaniu byl to

czas od 12 do 24 godzin) spo*'odlf . koniccznoS e znacznego.-.nd::::'ettia ceny na

holowanie wszystkicir pojazdorv. fnnitt'n" jest bowicm zapervuictlie przynaimniej dw6ch

dodatkowy"r-, ,u*o.rr"ao." z peln4 ";tl;4. 
iym barclzi ei,, ze wraki holowane :1 1:*]l:,1 1

nocy. samochody holowane nu poJr,ui'ic art. 50a nie wymagaj4 pilnej interwenclt a

procedura trwa znacznic clluZci ttrZ ptzy t'olo*uniu pojazdow zlecanych na podstawie art'

130a, tym barclziej,2e na o961 s4 to pojazdy porzucone, wrosniqte w nawierzchniq' stoj4ce lV

miejscu ,g1orr"niu holowi.ia od dluz.szegl "ruru. 
czy zatem konieczne iest stawianie

warunku krotkiego czasu dojazclu d" ;rfir"; oclhlowania je Sli jcst to uyj4tkowo niekorzystne

zar6wno dla Zamawiaj4cego (wiEkszr koszty) iak i dla wykonawcy (koniecznosc

utrzymywania wigkszej ilogci ,prri " i ludzi, mozliwo66 piacerria wysokich kar za

sp62nienia). Warto zanwaLyc,Ze straZ rniejska czqst a zleca po kilka pojazdow na podstarvie

art. 50a w jednYrn czasic'

wnosimy zalemo zmianq zapis6w dotycz4cych czasu dojazdu do zgloszefi zlecanych na

podstawie art. 50a, u.o ru'ry* iclzie o rmiunq-ktyterium o"tny ofcrt' tak by czas do'iazdr-r byl

nie kr6tszY nt| 12 godzin'

OdpowicdZ:
Zamyslem zamawiai4cego przy wskazaniu czas6w dojazcl6w clo zlcceh byla sprawna

reahzacja zadanokreslonych przcz ustawodawca' 'TcSli uprarvniony-podmiot uzna' 2e dany

pojazd, ma byc usr-rniqty i podc.imie d,ecyzjc o usuniqciu pojazdu wyda'i4c dyspozycje

usuniecia, to jest to prze slanka clo pilnej realizacji zlecenia'

I'ytanic 8:
Zamawiil4cy 24da, by odpowtedzi na r'vszystkte

udzielane w niezwykle krotkim terrninie 7 dni pod

pisma kicrowanc. do wykouawcy byly

rygorem stosowania kar za op62nienia w

ich udzielaniu.
Czy Zamawiai4cyprzewiduje jakiekolwiek odstqpstwa od tego terminu? Tak k6tki termin na

udzielenie odpowiedzi powoduje niemoznoSe jigo zachowania podczas cho6by kr6tkiego

urlopu, czy choroby. NiezbEdnc icst bowiem, Uy *i.t. odpowieclzi bylo podpisanych przcz

osoby do tego uPowaZniottc'

WpoprzednimpostepowatriuterminnauclzielaniaoclpowieilzibylclwukrotniedluZszyi
*vnotil 14 dni, co i tt<a mozna uznat zabardz'o krotki czas'

ZwracamsiEzatemzwtrioskietrr,byterminnaudzielanieodpor,viedziby|rriekr6tszyniz];I4
drri. 

A



0dpowicdZ:
zamawiajq,cy ustalaj4c tcrmin 7-dniowy na udzielenie odpowie dzi bral pocl .rwagg , 2e pootrzymaniu odpowiedzi musi na jej poclstawie frrygotor"ac swoje stanowisko dla stronpostgpowari, skarz4cych czy innych or.gan6w.
I{tlwnoczesnie wskazLlj emy, 2e zantiw.ia.i4cy 

_nie oclpowiacra za spos6b organizacji pracywykonawcy i nic'. wskazuje rv jaki spos.cib majq byi p.rlrgorouuywane oclpowiecrzi.zantawiaiEcych dopusr-cr'u ,y'trucje, aby udpu*i"oriiyry uclzielane zamawi.al,4cemu drog4elektroniczn4 (pocztq elektronic2nE, w postaci skan6w). Istnieje r6wnie2 mozliworiiprzekazanie odpowieclzi ustnie (tez telefonicznie) u;;i" wskazanej do kontaktu w umowiejak r6wniez innej 
.osobie o kt6rej poinformuj e zamtawiajqcy, a z przekazaHia zostaniespotzEdzona notatka 'zawieraiqci podstawowe inforrnacje (data odpowiedzi, osobattdzielajqca. tresi).

l'ytanic 9:
Par'4 pkt 4 umowy- co \^' sytllacji gcly pojadzlkicrowca ani nie wyjechal z parkingu a'i nierniai wczcsnicj zlecenia ltrb jest rv cl.odze"po*rotnej na parking po realizacji zlecenia (wigcte2 nie \\yruszy z miejsca ostatniego zlecenia) ruu iest w cL-odz*e iz clomu, i warsztatuitp.) iotrzymr-rje zlecenie? Jesli sztywno jest okreslonl co to wyruszenie do zlecenia - to w
TrlJ"Jif:"ej 

przeze mnie svt. nie otrzvma wynagrodzenia nawet e,ly Jo;.drie na miejsce

C)dpowiedZ:
zamawiajqcy rvskazr'rj4c. 2e wykonawca otrzyma wynagroclzenie, jesli wyjedziez parkingtt lub z nlicjsca poprzcdniego zlccenia i przijectzie 500 metr6w, nie okreslil, zecho<lzi o parking wykonawcy * moze to.byi dowolni.parking (a wigc rownie1parkingmiejski czy rniejsce parkingowe). Najwazniejszym kryteriirm uzrl'ia pr:rlr zamawiajqcego

[:t::"J 
jest to, 2e po otrzymaniu ilecenia-piiaza usuwal4cy przejeizieco najmniej 500

Pytnnic l0:
Par'4 pkt 4 umowy: oz5' w punkcie 1,2,3 okreslone procentowe wartosci stawkiwynagrodzenia w. poszczegolnych plzypacikach nie zostaly ustalone blgdnie?- s? onejednakowe gdy pojazcl jcdt'nie wyruszl'l ilo zlecenia 30% i tika sarna stawka gdy wyko'alduzo wigcej czy'noSci i pr.acy ,ryii Z\+,,+DUN'K rez 30%o,l
Odporvicd2:
Stawki zostaly ustalonc prawicllowo.

I'ytanie I l:
Par'4 pkt 4 umowy: w nawiEzaniu clo py_?T. powyzej o brgclnie okreslone procentowostarvki wynagroclzcnia -. p.o co zapisy o uDOwADNIANIIJ ZA.I-ADLTNKU skoro kwotazaplaty za uslugg ibe'zzaracrurrku jcst taka sarna j akzzaracr,trnkie'r./
0dpowicdZ:
zamawiaj4cy przyjqL, 'ze zaprata za uslugg bgclzie mozliwa albo w przypadku gdy pojazdwykonawcy dojedzie na miejsce (bez znaczenia czy zostal dokonany #uJun.t pojazdu),albo zostal clokonany zaladunck (choclzi w szczeg6lnus.l I sytuacjg gdy jeclyn4 czy'nosci4byl zaladtmek pojazci,r: b9 pojazd, wykonawcy avt :rri na mielscu )t"""iiu; Iub pojazdwykonawcy wyjechal. ale nie zd,qzyt crojechai nu,rr"-yrce zlecenia.

Pytanic l2:
Par'4 pkt 4 umowy: 6:o.w sytr-racji gcly kicrowca nie ztvliryl clojechai na miejsce i zostalodwolany' wyko'awca nie ma wgladi' w clyspozycjg wiqc nie moze zweryfikowac co (danepojazdu czy clokladna goclzi'a ) iostalo wpiianc ,io .tyrpurycji, nie mozliwa jest wiec tez



weryfikacja tego co Fturkcjonariusz Strazy Miejskiej czy rfD zglos-i telefnicznie

dyspozytorowi. Takie dane zostajE wpi'un" io n'wi"d"ncji i 'roZe 
miei miejsce sytuacla

opisana w par.4 - nl"rgoannse' Ounf.1,' Czy wowczas wykonawcy nie przysluguje

vlynagrodzenie?

?ffiil,f"; zwrac^ uwagQ' wvkouarvca' i?): '"1:.1:':'^'.,li"ooj'"'osciorn
w danych powinicn podczas przyJlnowania zgloszcnia (lub przyjmowania informacji o

odst4pieniu; urguaniuil^r.i" inior*u.;, ;;;; si9 w ilokur-ncntach (rv szczeg6lnoSci dane

godzinowe "ry 
nunt., rcjcstracyjny pojazdu ttsttlvaticgo)' Doclatkowo wskazujemy' 2e

literowki znajduj4cc siE w dokumeutatil'itit avtr'walifikuja automatycznie zlecenia' a mog4

Toslaesprostowane,wyjaSrrionc.Zanrawia.iqcypoclnazw4,,,'i.spojnoSci',mialnarnySlitakie

tin:U::ll'S;,:,:l*,-1i;:,l1ll'1,j.'."1a,y-c' cirizl, s6o*.i4zcr< udowod'ienia, ze zostatv

wykonane .rynnnsli ,:'nilrra.yqc. an .ir^lt,ri|cia'po.iarzrlu.,.W)'k:'nutut^ 
jt:1.^1:bowi4zany do

ka2degoodwolanegozleceniadostarczydclowodypotwierdzaj4ccpowstaniekosztow_w
szczeg6lnoS.i *ya?rrni z systemu ctokumentttj4c" 

^s"k*"nciq zdatz"O.!t]l: fakt przyjqcia

zlccenia pruez kierowca Wykonawcf ,upniiy drogowe, dokumentacjE fotograficzn4'

materialY wideo itP')

Pytanic 13: ,.,,,.Ir.ie l<.rl.incuo nou''odu nie uznania
Par.4pkt4unrowy:-oclnoSniczapistiwtynlsanl)/lllpttrrkciekolcincgopou'<
przez zamawia.i4icgo- clow.du. tLak p.twicrdrcni,., prz,vjqcia zlccc'ia pYzez kierorvcq

usuwaj4cego polazd -przyjccie zlcccnia.przcz kieror'vcq"^'gtiu - zpt'z'yc7-yn technicznych jest

niemoZliwe t - czy*n*"r^ inne dowody jak r,vyrusze'ie io zlccc'ia \vg systcmu sledz4cego

lub zdjgcia itp. bEd4lvystarczaj4cynr dorvodefl na rozpoczgcie realizacji zlecerlia?

gffililjf;y wskazuje , zc to wyko'awca musi przcdstawii clor,vocl .a przyjqcie zlcce.ia

przezkiero,r.q wtl;aw1v Rr.it.p";;;; il *situ"ti"' ze kierowca jedzie akurat clo tcgo

konkretnego zlcccnia. w przyp^,iL;'"i;;ii 
-ki"rn*,"r, 

.1o1..rri. clo zlccc*ia. to dowode'r

posrednim *"g4 i;;; zdiqi\a pn;-au'ur.,*o,r"gn. alc tylko zcljgcia wykonauc przeT' Lego

konkretnego kicrowcq'

inl.Ti"JJ. , ,*o- - przewrdziane s4 kary zakazdErozpoczqr.* gocrzinE sp62nienia' czv

oznaczvto,ZeieslispoZnicniewyniesielrninutgczy2minkarar(rwniezbgdziewynosila200
zl?? Jal<ustalane jcst sptiznie'ie? ;;;k.i;ft;tiu" Mi"itki wypisul4c dyspozycjq wpisuje

godzing , *lurn"go ,,"g*lro.kt(rry. r-ric musi byd ustarvioiry talt jak zcgzu systemlr Sledz4ccgtr

pojazdy holow'i-czc In mozc clarvad rozbicznosd naivct kilku nrinut' a karq porlosl

wykonawc a? .lezel\ kicrowca ptzyic:tlzre na mic.iscc o goclzinic np'11:58 lub l1:59' a

funkcjonariusz zczysto luclzkiego'por,voclu rylta,godziirq 
12'00 co mo2e dac 2 lub I

*inuio*. sp6znienie -_ wykouawca ponosi kary200 zl'?

odpowicdf: - ioot nlrro{ln 
'''n 

za 7<t lzinq i nie ma znacz'enia czy zwloka
Kaia za zwlokq iest okrcslona zal<azd4 rozpoczQt4 goc

wynosi minutq, dwie czY 10'

odnosz4c siE zas do rozbicznorici danych zawaftych r'v dyspozycji i systemie wYkonawt-]-lll

zwracamy uwagg, 2e kierowc" WVftlliwcy po doicchaniu "" l]l:l:::-zlecenia 
otrzvmule

dyspozycje od siiaznika miejskiego (policjan ti c4,lt]*j o.ot y uprawnionej) i ma obowi4zek

zweryfikowai dane znajduj4ce siq na ww. clyspo zycji i ewentualnie ttabrea4co korygowai te

clane (np. godzing dojazclu do zlccenia czy numer rejestracyjrry.pojaz,du zleconego od

usunigcia). Bigdne clanc na dyspozycii .,sunigcia pojazdu np' rlarki pojazdu czy numeru

rejestiacyjnego nie dai4 po<Istaw do ttsuniqcia pojazclu' 
^



l'ytanic l5:
Pkt 5 par"7 umowy wzeslawieniu zparagralbm ust.4 pkt 20 i2r -czy terrnin 7 clni wr-rclzielaniu wyjas'ie' i 

'clpow'ied 
z) ctotyciy ,tnl ,orroc, ych? ozy dni swi4te czne rownie'rvliczrjq sig \4' bicg tc'iri'Lr'i oz.yn't. sPowoclowa'y jcst tak kr6tki termin r-rdzielaniawyjas'ieri? Szczcgol'ie w syluacjactr ctoi ,gtosr.n u's zioclzeh polorJ., moze to wymagaiprzeprowadzenia postepowania wyjasnialq"cego, ,u,ou*y z kierowc4 dokonuj4cylxlrolowania' weryfikacji i clokunent^ii1raigiioia itp. ro moze byi niemo 2liwelub bardzoutrudnione w okresie d'i wolnych. Jak 

- 
nale|y' ro'zumiei ten zapis i cry zamawiajEcyprzewid,je odstqpstwa od tych termi'6w? cryi 2u*o*iulacy uzasadnia wysokos (, kar zaop6znienie w udzieleniu odpowiedzi?

OdporvicdZ:
zamawiaj4cy ustalaj4c lcrmin 7-clrirlvy na udzielcnie oclpowic dzi bral pocl uwagg , ze poolrzymaniu odpowiedzi mttsi na jej poclslawie p.ryg","*ar3 swoje stanowisko dla slronpostgpowari, skarz4oycl-r czy innych organow.
zwracamy uwagg' 2e zgodnie z art. ll5 Kocleksu cywilnego jezeli koniec tenninu cJcrr'vykonania czv'nosci przvpacla'a dzieri u,*;;'.;;;;;;. za worny ocl pracy lub na sobotg,termin uplywa nastgpnego irnio, ktory nie jest dnicm wolnyrn od pracy a'i sobot4.Itownoczesnie wskazujctlry, z'e zamaw.iaj'4c1, ,-,i" udpo* izrcia )a riurou organizacji pracywykonawcy i nie wskazr-rjc'w jaki spos,ab,rru.rrr uyc p-rigu,o*ywane ocipowiedzi.zamawiajqcych dopuszc-ttr sytuacje-, aby oopo*i",r'riittt uclzicla'e zamawiaj.4cemu drog4elektroniczn4 (poczlQ..elektronicznq, w postaci skanow;. Islnieje 16wniez mo2liwosiptzekazanie odpowiecizi uslnie (tez tclefon icznie), a ) prt kazania zostanie sporz qdzonanotatka zawierajqcapoclstarvowe inlbrmacje (clata oJpo*i"ari, osoba utlzielaj4ca, tresi).

l)ytanie l6:
Pkt fJ trst 2 par 7 Llfl1ow1r - co oznac za uzyskanie ZGoDy_z-A-N4AwIAJ.{cEGo i co w sytrp. rvcekenclu, swi4t irp. gdzie nikt u Zauawral,zlcnco. nic pracuje, a zgoda jestniezbgdna? Lub w.syt gcly ttlitt p,rygotowywane s4 rp. 

'na 
pr.zylazcr polityka z i'nego krajulub przed organiz'w'ny'li waznl,ni wyclarzcni'rni politycznymi, sportowym i czykulturalnyrni i ze wzglgckiw orge,nizicyj,ry.h kunl..rn"^J"r, p.zewiezienie pojazd,una inny

i;i.H? 
niz wskazaLlv w dvspozvcji't (:iv rv takie'p syiuo.;i rriwniez wyi.o,rawc a bqdzie

OdporvicdZ:
zantavt'iajqcy, wykgntfi'4c zadama, okreslone w art. 50a oraz l30a prd, oraz inne organyzobowi4zane zgoclnie'z arr' l30a prcl clo powiaclonricnia wlascicieli pojazcl6wo ich r"rsunigciu musz4 miei rzetelne i biezqce. infounaqe u-,ni";r.u przechowywania pojazclu.Przewiezienie pojazdr-r w inne rniejsce,niz okreslo,.u * ayrp ozycji (przy braku 

'zgodnie'iarcgo z zamawiaiqcym) rnozc cloprowadzii do sytua rii,, 
^' 

wla$ciciel pojazdu po otrzymaniuinlbinracji o usunigciu.pojazdu bgcrzie szr,kai go ;o-.oi.i wursro*i". zamawiaj4cy wslusznym interesie spoleci'y'r uiot * ..tu ,iritnigcia zasad'ych skarg obywateli nazamawiaj'4cego' wprowadzqqc niniejsz..y 'zapis,chce tym szlmym wym6c na wyk.nawcy, aby

:T:tr{X;,;"il1"'j' 
wvmagaj4c. r.fni..r,ios;i;;;",r- ,u'"niupojazcl6w b:yty uzgaclHia'ie

z'amawiaj4cy wskazuj e, 2e w umowie bgrlzie wyznaczona osoba clo ko'takt u (zamawiajqcymoze r6wnie2 wyznayv! inlt+ osobg, o kt6rej poinformuje 
.wykonawca), kt6ra bgdzieupowazniona do udziela'ia takiej tgnay'a przcrlic sz.czenie pojazcir-r (r6wniez w dni wolneocl pracy lub po goclzinach pto.y 7,on''arvitrt'4ccgo). Po uclziclcniu zgocly wykonawca jestzobowi'4zany niezrvlocz.ic 

-poinftrrutowac 
piseninie (z.antawia14cy clopuszcza rowniezprzekaz-anie i'lbrrnacji yru"r,try clchrroniczn4; zrr,**i),;i..gu otaz, or.gzur, kt6ry wydaldyspoz-vcjg usut.tigcia.dancgo 1,.jazch"r, o a.l19sie RurH,rfr,,- jaki pojazcl ,Zrriprzewiezionywraz ze wskazanicm craty (csrtrz godziny), ocl kiccry po;ri,t tun siq z'zrjcr'je.



Pl,tanic 17: 
-:^:__.... -,,r,,onrc ' riccic i w kraju, kt6ra ztlpci'vnc

$1il# I;"li":illil?.'illliil',;,;,1,i:il"i:t,: -'H;r r.io'"i 
'ticzha usuwanvc,r

pojazd6w dr.astycznie ,plgu.1." ,"*i ri, ffi; t- i,rr^r.i"1 srodkow do utrzymania frrmv) -

CzyZamawlaJ4cyprzewicltrjcr,vspat.cicwykonawcypoptzcznp.piaccrriezatzw.gotowoSddo
pracy?
Odpowied2: i,lziq.n zrni'*v nostanowicri umowy w' stosunku do treSct

3f.;ilf ;runl."m:i.i;;:Iji:'iil'ffi lry,,.1;"ffi 
";;,;;;..oopo-i"aniowartosci

tll]towy' terminu realizacii tllllo\\y. sposobtt rcalizacji umo\\j.v.. tcrtrlinu. piatrroSci w

przypadku,uirtni.niu 'n.tn. 
zaistnicnia;i.;ii";;";;io charaktc"; '*1-'111w-cj' 

I'od pojgcicm

,,silywyZsztl"'o'omiesiqwszelftit'Ou""niaocharakterzenadzwycza'fnym'niernoZliwedo
przcwidzenia i zapobiezenia. u tu t"'-ffi^"s91 lt"t."ttrofaluc 

clz-iatanie sil przyrody' wcfll)'

niobilizacje, zamKniQcic granic, ,,r^ir.1 it'r, r"ri 1,1"1unirt*'nin" 
p:*:^d1,1:e zniszc'zenia'

uszkodzenia, wymagaj4ce naplawy tub wstrzymanic pra: z wzglqdu na akcjg ratowntcz4'

Maj4cnauwadzepowyZSZC-tla''poclstawicpostanorvicriUmowy,nro2nawiqcjedynic

e;=,,n1;11-p Ti" *i^'d1,?':ffj"t'lj,'5't5i],.:1,J1,*;'Xi'1"{ 
il;"U'l''f-T;

Jednoczesnte nle

mo'liwosci wprowadzcnie rekotlpensat cila wykorr^*ty 'u 
*r-ri"i"4 Iiczbg zlecefr' wskaza.

ttrtaj r(rwn \eL nalezy,2e takic p"a*irr."i"'pJ*'t*o*ych siawek (bez zmiany z'akresu

swiadczenia wykonawcy) czy 
'uyplutu 

rekompcnsaty nroglyby zosta6 uznane za

**:'J,""'tr-l;ili-'"Ti]';:Tiii"iiffil::::-::h"l?^l*o"" 
stat"tcm wvkonr'rje zaclan\a'

okreslone w art. 50a ustawy prawo 
" 

ftir; clrJgorvl,m (dalci prcl) w inrieniu prczydenra ni'st'

warszawy oru, o*slorle w art. l30ai',.r'r"-i"ttt"iil1"*fi)'',1'rzYrvol:::.li"n'tv 
okrcslai4

jakiekosztyioplatys'anzell1ii'..ZaLlstlwallicpoj.u$9r,vilwl]-Z'|icwskazuj4.2c
rozl\czanie dotyczy kazdcgo pnl-o.i^o'or-o' Spccylika nini"lt"gn zanr6wienia polcga na

tym,Zedotyczy r..1nn".n1l.li zlcceri, a iclr iloSc nic moze ,o'."e ,' gn,y dokladr,ric okrcSlona.

podobnie zamawraj4cy nie ,rroz" ,up.irni6 mi'imal'cj ilosci pojazdow, ktore bgd4 Llsuwane'

Tym samym ni" ma niozliwosci *prn*oarenia zapisow wskazuj4cych na inny' niz zaplat'a z'a

jednostkow. ,-t.."Ji", spos6b rozliczania z Wykotrau'cq (iak np' zaplata za poz'ostawanlc w

gotowoSci, rczliczanicr:1'czaltotuc' 'Jn*ptnsaia 
lub porxoc za n.rnicjsz-zl iloSd zlcceri)'

Miasto stoleczne warszar,va - zarz4dDr6g {iejskich 
na podstawie art' 38 ust' 4 ustawy z

dn\a2gstycznia 2004r.prawo ,umi**n iublicznych 6; u.22018 r', poz' 1986 zpoLn'

zm.) w wyniku odpowiedzi ,tu pyt'*i"'aotonujt '-iuny 
tresci Specyfikacji Istotnych

Warunk6w Zam6w\€nia w spos6b nastqpuj4cy

1) zmiang d;;;;h;;"ro*"go pk;i'd.t. 
'kozdz\all Lrstrukcja dla wvkonawc<iw sIWZ na

18.7. ;:;:yr\:lTrJnie 'al"zyrcso 
q,ykonania Lrnlowy zostaric zwr<lcone wvkouarvc,v w

termlnle:
il.t.f. do 30 dni ocl claty obustrounie poclpisanego

umowy.

nrotokolu oclbioru koucowego przedmiotu
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