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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,,Usuwanie pojazddw z drdg leiqcych na terenie m. st. Warszawy w trybie art. 50a i 130a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110),
dalej [PrdJ, usuwsnie lub kierowanie na parking strzeiony pojazddw w przypadku
stwierdzenia nsruszenia obowiqzkdw lub wurunkdw przewozu drogowego w przlpadkach
okreflonych w art. 95 ustawy o transporcie drogowym (Dz tl. z 2019 r. poL 2140 ze zm-),
dalei [atdJ, przechowywanie ww. pojazddw na parkingach strze|onych (rdwniei pojazddw
usanigtych w ramach innych amdw) oraz przekazywanie nu wniosek zamawiajqcego do
utylizacii poiazddw usunigtych w ww, trybach i przejgtych na wlasnoii mst. Warszawy.
Przechowywanie pojazddw bgdzie trwalo do czasu odbioru pojazddw przez osoby
upowatnione lub do cz&su wydania przez Zamawiajqcego zlecenia co do sposobu
postgpowania z tymi pojazdami".
Nr postgpowania ZDMIUM |DZP | 42 tPN 137 120.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zanqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wreh publicznych (Dz. IJ. z 2019 r., poz. 1843 z p62n.
zm.), w zvviqzku z pytaniami otrzymanymi od uczestnika postgpowania odpowiada oraz ,
dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Istotnych warunk6w zam6wienia:

Pytanie l:
Wadium na czElc 2 zam6wienia - w ogloszeniu podano kwotg 108.500 zl natomiast w
specyfikacji jest kwota 162,000 (str. 22 SIWZ).
OdpowiedZ:
Prawidlowa kwota wadium na czgsc 2 zan6wienia zostala zamieszczona w Ogloszeniu o
zam6wieniu DZUUE 202015 105-254222 i wynosi 108.500,00 zl. Zamawiajqcy dokonuje
zmiany w SIWZ P.ozdziaL I pkt 19.1. w zakresie wadium cz.2 w spos6b nastgpuj4cy:
,,dla czgsci 2: 108.500,00 zl (slownie: sto osiem tysigcy pigiset zlotych 00/100).

Pytanie 2:
Pkt 16.2 SIWZ - okreslono, 2e mo2na otrzymad 15 punkt6w, tymczasem w podanych
ptzedzialach punktowych nie mapozycji wskazuj4cej czas,kr6ra dawalaby 15 punkt6w. Ta
sama sytuacja dotyczy kryterium nr 3.
Odpowiedf:
zarnawiaj4cy dokonuj e zmiany slwz Rozdzial I pkt 16.2 w spos6b nastgpujEcy:
,,KRYTERIUM NR 2: czAS DOJAZDU (art. t30a) do pojazdu o DMC do 16 t - ts
punktr6w
Skala punktowa zawskazany w ofercie czas dojazdu:
< 15 minut - 15 punkt6w
16-20 - l0 punkt6w
21-25 - 5 punkt6w
26-30 - 0 punkt6w
Czas dojazdu wynosz4cy mniej niz 15 minut nie bgdzie dodatkowo punktowany.



Oferta zloaona na czas dojazdu powy2ej 30 minut bEdzie niezgodna z wymogami SIWZ i
bgdzie podlegala odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zam6wreft

Publicznych.
Przedmiotowy czas dojazdu mo2na podawad tylko w liczbach calkowitych. W przypadku

niedopelnienia tego wymogu Zamawiajqcy vzna za zaoferowan4 tylko liczbE calkowit4 (bez

uwzglgdniania sekund)".

Pytanie 3:
ptt tO.:. SIWZ - Mozna otrzymac 4 punkty za czas dojazdu 20-35 minut, natomiast ponizej

zakres czasu dojazdu podany w zakresie czasowym 26-30 daje 0 punkt6w. Zapisy te sig

wykluczaj4. Dodatkowo umieszczono zapis, 2e oferta wskazuj4ca czas dojazdu powyZej 30

minut bgdzie niezgodna z wymogami SIWZ ibqdzie podlegala odrzuceniu.

Odpowiedi:
Zamawiaj4cy dokonuj e zmrany SIWZ RozdziaN I pkt 16.3 w spos6b nastqpuj4cy:

,,KRYTERIUMNR 3: CZAS DOJAZDU (art. 130a) do pojazdu o DMC powyZej 16 t- 15

punkt6w
Skala punktowa zawskazany w ofercie czas dojazdu:

S 40 minut - 15 punkt6w
41-50 - 8 punkt6w
51-60 - 0 punkt6w

Czas dojazdu wynosz4cy mniej ni?40 minut nie bqdzie dodatkowo punktowany'

Oferta Ao1ona na czas dojazdu powyzej 60 minut bgdzie niezgodna z wymogami SIWZ i

bgdzie podlegala odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. I pkt 2 ustawy Prawo Zam6wieh

Publicznych.
Przedmiotowy czas dojazdu mohna podawa6 tylko w liczbach calkowitych.

niedopelnienia tego wymogu ZamawiilEcy Llzna za zaoferowan4 tylko hczbq

uwzglgdniania sekund).

Pytanie 4:
plt +.f . SIWZ - Tre56: ,,Zaleca sig, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu

zapomania sig i dokonania oceny stanu faktycmego, dokument6w i informacji dotycz4cych

niniej szego postgpowaniao' - o jak4 wizjg lokaln4 chodzi Zamawiajqcemu?

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy dokonuj e zmiarry SIWZ Ftozdzial I pkt 4.3. poprzez wykreSlenie tego pkt z

SIWZ, adotychczasowe pkt.4.4.-4.9 zmieniaiqnlrmery odpowiednio na 4.3.-4.8.

W przypadku
calkowit4 (bez

Pytanie 5:
Wz6r umowy - par. 12

oplat - powolanie sig
innego).
Odpowiedf:
Zmiarn wzoru umowy w zakresie $12 ust.

dot. zmiany treSci SIWZ w pkt 7).
2 zosta\a dokonana pismem z dnia 20.07.2020r.

Pytanie 6:
Pkt 7 .2.3.L ust. 1 - blgdne odeslanie do ust.2, gdzie jest mowa o kategorii pojazd6w, a ust.

ftrkt 2) stanowi o warunku w zakresie posiadania pojazd6w ptzez wykonawca.

ust. 2 doty czy odpowiedzialnosci materialnej za v,ry danie pojazdu bez

na blgdny paragraf ($1 ust. Pkt 12 - zapis dotyczy zupelnie czego



OdpowiedZ:
Zamawiajqcy dokonuje zmiany SIWZ Rozdzial I pkt 7.2.3.1 pkt I poprzez zmianE
przywolanego pkt 2 naOPZ pkt II. ust. 12 tj.:
,,1. parkingami do przechowywania pojazd6w, dla kuzdej z wymienionych w OPZ pkt II ust.

l2 kategorii pojazd6w(...)"- pozostale zapisy pozostaj4 bez zmian.

Pytanie 7:
Blgdna numeracja pkt np. po 7.2.3.1. jest w SIWZ7.2.
Odpowiedi:
Zamawiaj4cy dokonuje zmiany SIWZ Piozdziil. I pkt 7.2. zaczynajqcy sig od sl6w:

,,Zanawiaj4cy wykluc zy z postgpowania (. . . )", poprzez zmianE numeru tego pkt na m 7 .3 .

Pytanie 8:
Pkt 9.1.4. blgdne odeslanie do pkt 7.2.2.3, kiedy powinno by6 do 7.2.3.1.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy dokonuje zmiany SIWZ Ptozdzial I pkt 9.1 .4. poprzez zmiang przywolanego w
treSci pkt 7.2.2.3. SIWZ na pkt 7.2.3.1tj.:
,,W celu potwierdzenia spelniania warunku o kt6rym mowa w pkt 7.2.3.1. SIWZ (...)" -
pozostale zapisy pozostaj4 bez nnian.

Pytanie 9:
Pkt 10.5 i 10.6.4. SIWZ - zam6wienie nie dotycry rob6t budowalnych, aZamawiaj4cy w tym
postanowieniu pisze o robotach.
Odpowiedf:
Zarnawiqqcy pozostawia zapisy w pkt t0.5 onz I0.6.4.bezzmian. Przedmiotowe zapisy dot.
rob6t budowalnych lub uslug.

Pytanie 10:
Zalqcznik nr I - klucz publicmy jest zamieszczony w nieprawidtowej formie- zgodnie z
informacj4 na stronie 17 Instrukcja uZytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pll ,,Nie
nale?y otwierad kluczy publicznych i prywatnych w programach typu Word, PDF lub
PowerPoint. Klucze automatycmie zapiszE sig w odpowiednim formacie." - proSba o
poprawienie albowiem uniemozliwi6 to mo2e zloaenie prawidlowo zaszyfrowanej oferty
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy uprzejmie informuje, 2e klucz publiczny majduje sig na miniPortalu.
Wykonawc a moLe samodzielnie pobrad klucz publicmy.

Pytanie 11:
Zalqcznik nr 4 do SIWZ - zalqcznik dotyczy konserwacji oSwietlenia ulicznego.
Odpowiedf:
Zamawiajqcy dokonuje zmiany SIWZ Rozdzial Il Zalqcznik nr 4 poprzez zmiang nazwy
przetargu nieograniczonego - Zal1czrrikm 4 zamieszczony poniZej.

Pytanie 12:
OPZ ust. VI - jest to materia czgSci zasadniczej SIWZ, a nie dotyczy to OPZ. Dlatego teZ
naleLy te postanowienia z OPZ usun46. Jest to uregulowane w pkt 7 SIWZ.
OdpowiedZ:
Zarnawiaj1cy pozostawiazapisy w OPZ ust. VI bezzmian



Pytanie L3:
OPZ ust. VI ust.2 lit.B) okreSlenie, 2e,,umowa wygaSnie" nie jest zgodne z pat I ust 4 pkt 2

wzoru umowy, a do zakofrczenia umowy konieczna jest czynnoS6 prawna, dlatego nale?y

wykreSli6.
Odpowiedi:
Zamawiajqcy uprzejmie informuje, 2e postanowienie OPZ i umowy nie s4 sprzeczne.

Zgodnie-z art.76 ust. 2 ustawy z dnia l1 stycznia 2018 r. o elektromobilnoSci i paliwach

alternatywnych (Dz.U. z 2020 r. poz.908, z p6Ln. zm.) umowy zawarl.;e przez iednostki samorz4du

terytorialnego na wykonywanie zadari publicznych, o kt6rych mowa w art. 35 ust. 2 pkt l, z

,,vl4czeniem publicznego transportu zbiorowego, wygasaj4 z dniem 31 grudnia 2021 r.,jeZeli nie

zipiwniaj1 wykorzystania poiazd6w elektrycznych lub pojazd6w napqdzanych gazem ziemnym na

po"io.i" ot ..Slony111 w art. 68 ust. 3 tej ustawy (kt6ry stanowi, 2e jednostka samorz4du terytorialnego

la Aniu I stycznii2022 r., wykonuje lub zleca wykonywanie zada{ publicznych, o kt6rych mowa w

art.35 ust. i pkt l, podmiotowi, ki6rego udzial pojazd6w elektrycznych lub pojazd6w napqdzanych

gazem ziemnym we flocie pojazd6w u4tkowanych ptzy wykonywaniu tego zadania wynosi co

najmniej 10%).

Pytanie 14:
Ogloszenie brak wskazania w ogloszeniu listy dokument6w.

Zgoanie z art. 4I ust.7a PZP ogloszenie powinno zawierac wykaz oSwiadczefr lub

dokument6w potwier dzajqcych spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu onz brak

podstaw wykluczenia. W ogloszeniu brak tego wykazu.

Odpowiedf:
Zarnawiajqcy uprzejmie informuje, 2e podstawy wykluczenia oraz dokumenty na

potwierdzett-i. rp.ltti*ia warunk6w zostaly okreslone w ogloszeniu o zam6wieniu pkt VI.3)'

Informacje dodatkowe.
JednoczeSnie Zanawiaj4cy zamieScil informacjg o nastgpuj4cej treSci (pkt 13): ,,2 uwagi na

to, Zetre66 oglosre.ria poriada ograniczon4 iloS6 znak6w, szczegolowe zapisy dot. ogloszenia

znajdujqsig w SIWZ."
Wyka; 

'oSwiadczeri i dokument6w potwierdzaj4cych spelnianie warunk6w udzialu w

portgpo1a,*iu orazbrak podstaw wykluczeniazostaly opisane w SIWZ Fiozdzial,I pkt 9'

Zgodnie z art. art.38 ust. 4 ustawy Prawo zam6wiefi publicznych dokonan4 zmianq treSci

specyfikacj i Zarnawiai4cy udostgpnia na stronie internetowej. r

M.S. 22/ 55-89 -269, zzo(d,zdm.w avt.pl



DOKUMENT SKTADANY NA WEZWANIE ZAMAWIA'ACEGO
Zalqcznik nr 4 dla czg6ci

Skladajqc ofedq w pzetargu nieograniczonym pn. Usuwanie pojazd6w z dr6g leiqcych na terenie
m. st. Warszawy w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o

ruchu drogorvym (Dz. U. z 2020 r. poz.110), dalej [Prdl, usuwanie lub kierowanie na
parking strzeZony pojazd6w w przypadku stwierdzenia naruszenia obowi4zk6w lub
warunk6w przewozu drogowego w przypadkach okre5lonych w art. 95 ustawy o

transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), dalej [utdl, przechowywanie
ww. pojazd6w na parkingach strzeZonych (r6wnie2 pojazd6w usunigtych w ramach
innych um6w) oraz pnel<arywanie na wniosek zamawiaj4cego do utylizacji pojazd6w
usunigtych w ww. trybach i przejgtych na wlasnoSd m.st. Warszawy. Przechowywanie
pojazd6w bgdzie tnvalo do czasu odbioru pojazd6w przez osoby upowainione lub do
czasu wydania przez Zamawiaj4cego zlecenia co do sposobu postgpowania z tymi
pojazdami, oSwiadczamy, 2e reprezentowana/e pnez nas firma/firmy dysponuje/q w pelni sprawnymi
nazgdziami, wyposa2eniem zakladu lub uaqdzeniami technicznymi, w celu wykonania zam6wienia.

Wykonawca o6wiadcza, ie dysponuje:

Pojazdami przeznaczonymi do usuwania pojazd6w dopuszczonymi do ruchu, posiadajqcymi waine
badania techniczne i atesty, posiadajqcymi ubezpieczenie OC oraz przystosowanymi do usuniqcia
pojazd6w wszystkich Up6w.

Wykonawca pzedstawia nastqpujqcy wykaz parking6w, kt6re bqdq wykorzystywane przy realizacji
niniejszego zam6wienia.

Wykaz parking6w musi zawierad wszystkie informacje zawalte w pkt 7.2.3.L. wraz z okre6leniem
podstawy do dysponowania poszczeg6lnym parkingiem.

UWAGA

W pzypadku, gdy nazgdzia, wyposaienie zakladu lub uzqdzenia techniczne wskazane w wykazie, zostaly
oddane do dyspozycji pnez inne podmioty, Wykonawca dolqczy pisemne zobowiqzanie tych podmiot6w do
oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potaeby realizadi zam6wienia.

zgodnie z wymogami opisanymi w punkcie 7.2.3.L. niniejszej SIWZ.

*wpisad nr czq6ci, zgodnie ze skladanq ofertq


