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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Adres pocztowy: Chmielna 120
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-801
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Maciejewska
E-mail: zzp@zdm.waw.pl 
Faks:  +48 228909211
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdm.waw.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja samoobsługowego systemu najmu rowerów 
publicznych Warszawski Rower Publiczny sprzętem używanym lub odnowionym
Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/70/PN/61/20

II.1.2) Główny kod CPV
50111000 Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja samoobsługowego systemu najmu rowerów 
publicznych Warszawski Rower Publiczny sprzętem używanym lub odnowionym.
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 214 000 EURO.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/10/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: dizp
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-104618
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 155-379669
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/08/2020
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.11
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na wydłużeniu usługi
zarządzania i utrzymania Systemu WRP, dla wszystkich Rowerów dostępnych w systemie WRP do 30 listopada
2022 roku. Wydłużenie usługi, o którym mowa w zdaniu powyżej dotyczyć będzie okresu od 1 marca 2022 do
30 listopada 2022 roku.
2. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnego
oświadczenia, nie później niż do 1 października 2021 roku.
3. W przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania serwisu wszystkich
rowerów w przerwie funkcjonowania systemu WRP tj. od 1 grudnia 2021r. do 28 lutego 2022r.
4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy
Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem
Zamawiającego.
5. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego będzie skutkowało obowiązkiem wykonania przez
Wykonawcę świadczeń objętych prawem opcji w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z
powyższymi uregulowaniami.
6. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zawarcia dodatkowej Umowy z Wykonawcą.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
1.Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na wydłużeniu usługi zarządzania 
i utrzymania Systemu WRP, dla wszystkich Rowerów dostępnych w systemie WRP do 30 listopada 2022 roku. 
Wydłużenie usługi, o którym mowa w zdaniu powyżej dotyczyć będzie okresu od 1 marca 2022 do 30 listopada 
2022 roku.
2. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnego 
oświadczenia, nie później niż do 1lipca 2021 roku.
3.W przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawca zobowiązany będzie do przechowania oraz dokonania 
serwisu wszystkich rowerów oraz infrastruktury, a także do wykonania wszystkich pozostałych czynności 
(wg uznania Wykonawcy) koniecznych do wykonania usług zgodnie z §4 Umowy (w tym utrzymania Sytemu 
Informatycznego, Aplikacji mobilnej, Strony Internetowej itp.).
4.Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy 
Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem 
Zamawiającego.
5.Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego będzie skutkowało obowiązkiem wykonania przez 
Wykonawcę świadczeń objętych prawem opcji w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z 
powyższymi uregulowaniami.
6.Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zawarcia dodatkowej Umowy z Wykonawcą.
7. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, zgodnie 
ze zobowiązaniem Wykonawcy w Ofercie. Ceny jednostkowe prawa opcji będą tożsame z zamówieniem 
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podstawowym, określone w Formularzu cenowym (tj. Koszty eksploatacji i obsługi roweru standardowego 
WRP, Koszty eksploatacji i obsługi roweru ze wspomaganiem elektrycznym WRP, Koszty eksploatacji i 
obsługi roweru dziecięcego WRP "większego", Koszty eksploatacji i obsługi roweru dziecięcego WRP 
"mniejszego", Zarządzanie i eksploatacja stojaka, Zarządzanie i eksploatacja Terminala lub totemu, Zarządzanie 
i eksploatacja Pompki rowerowej, Koszty utrzymania Systemu Informatycznego, Koszty utrzymania Strony 
internetowej, Koszty utrzymania Aplikacji mobilnej, Koszty funkcjonowania systemu do prezentacji danych, 
Ustawienie i demontaż stacji określone w §9 Umowy, Koszty utrzymania Centrum kontaktu), powiększone o 
koszt usługi o której mowa w ust. 3, zaś okres zapłaty będzie rozłożony na płatności miesięczne zgodnie z 
okresem o którym mowa w ust. 1.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 15/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 15/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 03/11/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


