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Zielona Góra, 8 marca 2018 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa systemu
wypożyczalni rowerów na terenie Miasta Zielona Góra.

W dniu 27 lutego 2018 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuję treść pytań
wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie 4.1.:
Punkt 2.2 Wytyczne dla stacji rowerowej
Jest (ostatni akapit):
• Uzyskanie wszelkich zgód, opinii i pozwoleń wymaganych wszelkimi przepisami leży po stronie
Wykonawcy (za wyjątkiem tych które związane są z ewentualnym utwardzeniem terenu)
Czy w zakresie dotyczącym zajęcia pasa drogowego (chodników, ciągów pieszych) dla umieszczenia
infrastruktury a także prowadzenia eksploatacji systemu w czasie obowiązywania umowy,
Zamawiający zapewni uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz zwolnienie z powiązanych opłat”?
Wyjaśnienie 4.1.:
Dla umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym

oraz eksploatacji systemu w czasie

obowiązywania umowy Zamawiający nie zapewni uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz zwolnień
z opłat za zajęcie pasa. Powyższe obowiązki i opłaty spoczywają na Wykonawcy.
Pytanie 4.2.:
Punkt 4. Kary finansowe
Jest:
W przypadku niespełnienia powyższych obowiązków wprowadza się system kar finansowych dla
Wykonawcy.

Kary

finansowe

opisane

zostały

za

pomocą

poniższych

wskaźników:

• K4 za opóźnienie we wdrażaniu wypożyczalni Wykonawca otrzyma karę w wysokości podwójnej
wartości usługi w tym okresie,
W tym zakresie wnosimy o zmianę kary K4 w sposób następujący: K4 za opóźnienie we wdrażaniu
wypożyczalni z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, Wykonawca otrzyma karę w wysokości
podwójnej wartości usługi w tym okresie. Tak wyrażona kara jest obliczana w wymiarze
proporcjonalnym, dla każdego rozpoczętego dnia zwłoki w uruchomieniu
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Wyjaśnienie 4.2.:
Zamawiający podtrzymuje aktualne zapisy SIWZ, zmienione w dn. 27.02.2018r., stanowiące iż:
"K3 - za każdy dzień zwłoki we wdrożeniu wypożyczalni (uruchomienia usługi ZRM) Wykonawca
otrzyma karę w wysokości 0,5% wartości umowy".
Zgodnie ze zmianą SIWZ z 27.02.2018r. kara za zwłokę we wdrażaniu systemu (dawniej "K4")
otrzymała numer "K3".

Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej
ofercie.
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