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Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu
konkurencyjnego na: Dostawcg i operatora systemu e-parkowanie nawigacji
i odnajdywania wolnych miejsc parkingowych wraz z zaprojektowaniem i budow4
systemu integracji baz danych i aplikacjami dziedzinowymi.
Numer postgpowania DPZ2I lDKl I I 19.

W zwi4zku z otrzymanymi pytaniami do treSci Ogloszenia o zam6wieniu. w tym
Instrukcji dotyczqcej postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego
w trybie dialogu konkurencyjnego, zwanej dalej ,,Instrukcj4", Miasto Stoleczne Warszawa -
Zarz4d Dr6g Miejskich odpowiada na pytania zadane przez Wykonawc6w oraz dokonuje
zmiany treSci Ogloszenia o zam5wieniu i Instrukcji.

Pytanie 1:
Dotyczy punkty 7.2.2.1 Instrukcji ZdolnoSci technicznej lub zawodowej.
Zamawiajqcy wymaga aby Wykonawca wykazal potwierdzenie wykonania zadania w mieScie
o liczbie ludno6ci powyZej 500 tys. Czy Zamawiaj4cy dopuSci aby usluga byla wykonana w
mie5cie o ludnoSci powy2ej 250 tysiEcy ?

OdpowiedZ:
Zamawrajqcy nie wprowadza zmian w Ogloszeniu w powyzszym zakresie.

Pytanie 2:
Dotyczy punkty 7.2.2.1 Instrukcji ZdolnoSci technicznej lub zawodowej.
Czy Zamawiaj4cy uzna modernizacjq stacji pomiar6w ruchu jako spelnienia warunku a)

wykonanie instalacji pomiaru ruchu lub stacji pomiarowych meteo lub stacji pomiarowych
jakoSci powietrza opartych na kamerach wideo lub innych detektorach, zapewniaj4cych na
wyj6ciu dane w postaci ustrukturyzowanej lub sygnal cyfrowy binarny?
OdpowiedZ:
,,Modernizacja" nie stanowi ,,wykonania" instalacji pomiaru ruchu.
Zamawiajqcy nie wprowadza zmian w Ogloszeniu w powyZszym zakresie.

Pytanie 3:
Dotyczy punkty 1 .2.2.1 Instrukcji ZdolnoSci technicznej lub zawodowej.
Czy Zamawiaj4cy uzna modernizacjE sieci komunikacyjnej Swiatlowodowej jako spetnienie
warunku b) wykonanie szkieletowej sieci komunikacyjnej Swiatlowodowej lub
bezprzewodowej, wraz z uslug4 transmisji danych?
OdpowiedZ:
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,,Modernizacja" nie stanowi ,,wykonania" szkieletowej sieci komunikacyjnej
Swiatlowodowej.
Zamawtaj4cy nie wprowadza zmianw Ogloszeniu w powyZszym zakresie.

Pytanie 4:
Dotyczy punkty 1.2.2.1 Instrukcji ZdolnoSci technicznej lub zawodowej.
Prosimy o zmiang zapis5w dotyczqcych punktu c) dostawa, montaz lub utrzymanie systemu
zasilania awaryjnego.
OdpowiedZ:
Zamawiqqcy nie wprowadza zmian w Ogloszeniu w powy2szym zakresie.

Pytanie 5:
Dotyczy punkty 1.2.2.1 Instrukcji ZdolnoSci technicznej lub zawodowej.
Prosimy o zmiang zapis6w dotyczEcych punktu d) dostawg, montaz lub utrzymanie sprzgtu IT
w tym: platformy serwerowej, infrastruktury sieciowej LAN/WAN, stacje robocze,
podsystem wydruku.
Odpowiedi:
Zamawiaj4cy nie wprowadza zmian w Ogtoszeniu w powy2szym zakresie.

Pytanie 6:
ZamawiajEcy wymaga od Wykonawc6w doSwiadczenia w postaci uslug na terenie miasta o

liczbie ludnoSci powyzej 500 tys. albo na terenie aglomeracji miejskiej o liczbie ludnoSci
powyZej 500 tys.
Uprzejmie prosimy o modyfikacjg wymagania i zmniejszenie wymagania na miasta i
aglomeracje powyZej 300 tys. Pragniemy zatwa2y6, iz wymaganie to jest nieadekwatne do
pozostalych kryteriSw opisanych jako K1 (a+b) oraz K2 , poniewaZ jest wiele projekt6w
spelniaj4cych lub wrgcz znacznie przekraczaj4cych te wymagania nawet w miastach o liczbie
ludnoSci w przedziale 100-200 tys.
Z uwagi na powyzsze wskazujemy, 2e wym6g na miasta powyZej 500 tys. nie Swiadczy o

braku zdolnoSci podmiotu ubiegaj4cego sig o zamSwienie, je5li projekt podobny zreahzowal.
w mieScie o mniejszej liczbie mieszkaric6w a spelnil kryteria K1 i K2.
OdpowiedZ:
Zamawiq4cy nie wprowadza zmian w Ogloszeniu w powyZszym zakresie.

Pytanie 7
Dotyczy punkty l.2.2.Instrukcji zdolno5ci technicznej lub zawodowej - podpunkt 7.2.2.2. -
punkty 6 i 7
Czy Zamawiaj4cy wymaga aby projektant bran?y elektrycznej oraz projektant w bran?y
teletechnicznej posiadal uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz
doSwiadczenie w kierowaniu robotami, czy wystarczqEce bgd4 uprawnienia budowlane do
projektowa nia or az do5wiadczenie zawodowe w proj ektowaniu?
Odpowiedf:
Zamawiaj4cy wymaga, aby projektant bran?y elektrycznej oraz projektant w bran2y
teletechnicznej posiadal uprawnienia do projektowania i doSwiadczenre zawodowe w
projektowaniu.
Zamawrajqcy dokonuj e zmiany treSci Ogloszenia w przedmiotowym zakresie.

W pkt 7 .2.2.2. - punkty 6 i 7 Instrukcji:
zamiast:

\
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,,6. Projektant bran2y elektrycznej - 1 osoba - 5 lat - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urz4dzeh elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczef - 4lata - co najmniej 4 lata w
kierowaniu robotami przy budowie lub utrzymaniu sieci elektrycznych sygnalizacyjnych oraz
sieci elektrycznych w obiektach budowlanych - podstawa dysponowania;

7. Projektant w braniy teletechnicznej - I osoba - 5 lat - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urz4dzeh telekomunikacyjnych bez ograniczen - 4 lata - co najmniej 4 lata w kierowaniu
robotami przy budowie lub utrzymaniu sieci teletechnicznych - podstawa dysponowania;"

otrzvmuja brzmienie:

,,6. Projektant bran2y elektrycznej - 1 osoba - 5 lat - uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji r urz4dzeit
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranrczen - 4 lata - co najmniej 4 lata
projektowaniu sieci elektrycznych sygnalizacyjnych oraz sieci elektrycznych w obiektach
budowlanych - podstawa dysponowania;

7. Projektant w bran2y teletechnicznej - 1

projektowania w specjalnoSci instalacyjnej
telekomunikacyjnych bez ograniczen - 4 lata
teletechnicznych- podstawa dysponowania;".

osoba - 5 lat - uprawnienia budowlane do
w zakresie sieci, instalacji i wzqdzeh
- co najmnrej 4 lata w projektowaniu sieci

W zalEczeniu poprawiony zalqcznlk m 4 do Instrukcji - OSwiadczenie Wykonawcy
uzupelniajEce JEDZ w zakresie wstgpnego potwierdzenia, 2e Wykonawca spelnia warunki
udzialu w postgpowaniu - osoby, kt6rymi dysponuje Wykonawca.

Pytanie nr 8
W nawi4zaniu do zam6wieniaDPZZllDKllllg zal.4cznrka do ogloszenia o

zam6wieniu Instrukcja dotyczqca postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pk
7 chcielibySmy zadac pytanie czy istnieje mo2liwoS6 przyst4pienia do dialogu a finalnie do
przetargu nie spelniaj qc zalozefi pk 7 .2. L I, 7 .2. I .2, 1 .2.2. lla, 7 .2.2. I lI.
Bior4c pod uwagg, ze obecnie jesteSmy w trakcj e reahzacji kompleksowego system do
wyszukiwania miejsc parkingowych w ramach projektu badawczo - rozwojowego, na kt6ry
uzyskaliSmy dofinansowanie w wysokoSci 3 706 509 zl pochodzqce ze Srodk6w NCBiR w
ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozw6j 2014-2020 uwazamy 2e technologtcznie
sprostamy wymaganiom projektu.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy informuje, \2 o udzielenie zam5wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy
nie podlegaj4 wykluczeniu i spelniaja warunki udzialu w postgpowaniu.

Pytanie 9
Dotyczy 3.2.1 Kamery
e-parkowanie -OP$ POTRZEB I WMAGAN ZAMAWIAJ,ICEGO-fina|
Zamawiajqcy wymaga dostarczenia kamer o temperattrze pracy -40 " C - +85 o C. G6rna
granica jest prawdopodobnie tzw. ,,liter6wk4" Kamery w takim zakresie temperatur nie
wystgpuj4 na rynku, nie jest to typowy zakres dla tego typu urz4dzeh, przez co znacz1co
wplynie na liczbg dopuszczonych producent6w i koszty takiego rczwi4zania. Zaznacza sig, ze

tak wysokie temperatury dodatnie mogq wystgpowad w czujnikach montowanych w
nawierzchni jezdni a nie kamerach montowanych na slupach.
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Czy Zamawiaj4cy dopuSci stosowanie kamer o zakresie temperatury pracy -40' C - +50' C?
OdpowiedZ:
Kwestie techniczne bEdq przedmiotem dialog6w z Wykonawcami. Zamawiaj4cy nie
rozstrzyga na tym etapie postgpowania kwestii ostatecznych parametr6w technicznych
urzqdzen.

Pytanie 10
Dotyczy 3.2.1 Kamery
e-parkowanie -OP$ POTRZEB I WMAGAw ZeUeWIJICEGO-final
Na czym maj4 polega6 dodatkowe funkcje kamery: zabezpieczony interfejs serwisowy,
zablokowany interfejs uZytkownika? Czy Zamawiaj1cy potwierdza, 2e dotyczy to
zabezpieczenia dostgpu do interfejsu kamery dla os6b niepowolanych przez hasto logowania
do kamery?
OdpowiedZ:
Tak. JednoczeSnie Zamawiajqcy informuje, 2e kwestie techniczne bqde przedmiotem
dialog6w z Wykonawcami. Zamawiajqcy nie rozstrzyga na tym etapie postgpowania kwestii
o s tatecznych p arametr6w technic zny ch ur z4dzeh.

Pytanie 11
Dotyczy 3.2.1 Kamery
e-parkowanie -OPIS POTRZEB I WMAGAw ZeTeWTJICEGO-final
Czy Zamawiaj4cy wymaga mo2liwoSci zasilania kamery ptzez PoE lub l2l24y?
OdpowiedZ:
Tak. JednoczeSnie Zamawiaj4cy informuje, 2e kwestie techniczne bqdE przedmiotem
dialog5w z Wykonawcami. Zamawiajqcy nie rozstrzyga na tym etapie postgpowania kwestii
o s tatecznych p arametr6w technic zny ch ur zqdzert.

Pytanie 12
Dotyczy 3.2.1 Kamery
e-parkowanie -OPIS POTRZEB I WMAGA\I ZIruAWruJICEGO-finat
Zamawiaj4cy wymaga: kamery cyfrowej, o rozdzielczolci min. 4 Mp*, z funkcjq
automatycznej detekcji zdarzeri, 7e Tintegrowanym ukladem przetwarzania obrazu. Prosimy o
doprecyzowanie na czym maj4 polega6 te funkcjonalnoSci. Czy Zamawiaj4cy wymaga aby
analityka zajgtoSci miejsc parkingowych, zatrzymaf w niedozwolonym miejscu itp. odbywala
sig wewn4trz kamery ibez ulycia zewngtrznych komputer6w?
OdpowiedZ:
Analityka zdarzen (w tym zajgtoSci miejsc) ma sig odbywai bez transmisji obrazu z kamery
do zewngtrznego komputera. Kwestie techniczne bEdq przedmiotem dialog6w z
Wykonawcami Zamawiaj4cy nie rozstrzyga na tym etapie kwestii ostatecznych parametr6w
techniczny ch urz4dzen.

Pytanie 13
Niniejszym wnoszg o przedluhenie terminu do skladania wniosk6w o dopuszczenie do
udzialu w postEpowaniu numer referencyjny: DPVZItDKllllg o minimum 2 tygodnie, d.
min. do dnia 28 maja}}l9r., zprzyczyn jak poniZej.
Zgodnie z informacjq umieszczon4 w ogloszeniu o zamSwieniu Polska-Warszawa: Uslugi w
zakresie obslugi parkingSw 2OI9|S 012-170671, Dostawca i operator systemu e-parkowanie

- nawigacji i odnajdywania wolnych miejsc parkingowych wraz z zaprojektowaniem i
budow4 systemu integracji baz danych i aplikacjami dziedzinowymi, wyznaczony zostat
termin skladania dokument6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu numer
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referencyjny: DPZ,lzllDKllllg na dziefr 14 maja 2019 roku. Z twagi na z1o2ono56
przedmiotowego postEpowania, oraz postawione w nim szczeg6lnie wysokie wymagania
techniczno-formalne, w ocenie wnioskodawcy nie istnieje na rynku polskim jeden podmiot,
ktSry sam spetnialby wszystkie wymogi postQpowania. W konsekwencji, celem udziatu w
postgpowaniu koniecznym stalo sig zawi4zywanie konsorcj5w lub modelu podwykonawczego
i pozyskania na rynku podwykonawc5w celem posluZenia sig ich wiedz4 i doSwiadczeniem,
zlolonego nawet z lO podmiot6w, by mo2liwym bylo zadoSatczynienie wymogom
po s taw i ony m pruez Zamaw raj4ce go.
Istotne przy tymjest, ze kahdy z podmiot6w uczestniczqcych w postgpowaniu, takZe w roli
podwykonawcy, zobowiEzany jest, podobnie jak Wykonawca, spelnid wymogi okreSlone w
Ogloszeniu o zam5wieniu i innych dokumentach zwi4zanych z zam6wieniem, a to
koniecznoS6 wypeiniemaJEDZ, oSwiadczeri i pozyskania aktualnych zaSwiadczenz urzgd6w
(US, ZUS, zaSwiadczenie o niekaralnoSci).
W istocie w przypadku modelu podwykonawczego jest to kilkaset stron dokumentacji.
Podwykonawcy muszq r6wnie2 pozyskad pozytywne referencje do swoich projekt6w.
Podjgcie wszelkich takich czynnoSci w przerwie SwiEtecznej atak2e w okresie tzw. weekendu
majowego, podczas kt6rego ograniczony jest dostgp do organ6w administracji publicznej oraz
podmiot6w gospodarczych, jest wysoce utrudnione, czy nawet niewykonalne. Kolejno
niezbgdne jest odpowiednie zdygitalizowanie dokumentacji oraz uzyskanie w razie takiej
potrzeby odpowiednich poSwiadczen notarialnych, co takZe jest szczeg6lnie czasochlonne w
takim okresie.
Zgodnie z dyspozycj4 art. 9a ust. 1 ustawy Prawo zam6wieri publicznych wyznaczaj4c
terminy skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu lub ofert,
zamawiaj4cy uwzglgdnia zlozonoSd zam6wienia oraz, w przypadku ofert, czas potzebny na
sporz4dzenie ofert, z zachowaniem okreSlonych w ustawie minimalnych termin6w skladania
wniosk6w a dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu lub ofert. Co za tym idzie, w
przypadku, gdy zam5wienie jest szczeg6lnie zloZone, zasadnym jest wyznaczenie terminu na
skladanie wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu znacznie przekraczaj4cego
okreSlone w ustawie terminy minimalne, w szczeg6lnoSci, i2 jest to zam6wienie prowadzone
w trybie dialogu konkurencyjnego. Jak natomiast stanowi art. 49 ust. 2 w zw. z art. 6Oc ust. 2
ustawy Prawo zam6wieri publicznych: termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu
w postgpowaniu w trybie dialogu konkurencyjnego, nie moZe by6 kr6tszy ni? 30 dni od dnia
przekazania ogtoszenia o zam6wieniu Urzgdowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogioszenie o
zam6wieniu nast4pilo natomiast w dniu 11.04.2019r., st4d mimo zachowania minimalnego
terminu na skladanie wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, wskazane jest
uwzglgdnienie stopnia zlo2onoSci przedmiotowego postgpowania i przedlt2enie ww. terminu
o minimum dodatkowe dwa tygodnie.
St4d te2 niniejszy wniosek o przedltlenie terminu do skladania wniosk6w o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu numer referencyjny: DPZ2ltDKlIlIg o minimum 2 tygodnie, tj.
min. do dnia 28 maja20l9r., jest w pelni zasadny i powinien zostai uwzglgdniony.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy dokonuje zmiany terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu zgodnie z pkt 4) poniZej.

Pytanie 14
JesteSmy europejskim operatorem system6w e-parking w Pary2u oraz Amsterdamie.
Obecne zapisy zam6wienia DPZ2ltDKlllIg dotyczE wyl4cznie dostawy oraz opieki IT
systemu e-parking.
JesteSmy gotowi do wdroZenia w Warszawie sprawdzonego (z najlepszymi referencjami)
systemu e-parking wraz z opiek4 operatorskE ,,pod klucz"
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Kaldorazowo dostarczony system e-parking oferujemy wyl1cznie z ustug4 co jest zarazem
migdzynarodowym know-how Wykonawcy.
Zwracamy siE do Zamawrqqcego z pytaniem czy przewiduje zlecenie uslug operatorskich?
OdpowiedZ:
Nie, Zamawiaj4cy nie przewiduje osobnego zlecenia na uslugi operatorskie. Przedmiotem
postgpowania jest wylonienie operatora systemu e-parkowanie, zadaniem kt5rego bgdzie w
szczeg6lnoSci wykonanie / instalacja I wdrozenie systemu, a nastgpnie Swiadczenie ustugi
operatorskiej (z ilrzymaniem i konserwacj4).

Pytanie 15
Czy istnieje mo2liwoS6 przedlu2enia terminu zlohenia wniosk6w o dopuszczenie do dialogu
konkurencyjnego.
Odpowiedi:
Zamawrajqcy dokonuje zmiany terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu zgodnie z pkt 4) poni2ej.

Ponadto Zamawrajqcy dokonuje nastgpuj4cych zmian trerici Ogloszenia o zam6wieniu i
Instrukcji.

1) Zmianatre6ci Ogtoszenia w pkt 1I.2.1) dotyczqcym okresu obowi4zywania zam5wienia.

2) Zm\ana treSci Ogloszenia dotyczqca informacji o ograniczeniu liczby zaproszonych
kandydat6w (pkt II.2.9) Ogloszenia).

Punkt 7.8. Instrukcji:
zamiast:

,,Zamawiaj4cy zaprosi do dialogu konkurencyjnego 8 Wykonawc6w, kt6rzy spetniaj4
warunki udzialu w postgpowaniu i otrzymajq w kryteriach selekcji najwigksz4 liczbg
punkt6w, tj. liczbg punkt6w kwalifikuj4c4 Wykonawc6w na miejscach I - 8.

W przypadku, gdy liczba Wykonawc6w, ktdrzy spetniaj4 warunki udzialu w
postgpowaniu bgdzie mniejsza lub r6wna 8, ZamawrqEcy zaprosi do dialogu
wszystkich Wykonawc6w spelniaj4cych te warunki bez przeprowadzania kwalifikacji
punktowej wniosk5w, z zastrzeZeniem mozliwoSci uniewaZnienia postEpowania na
podstawie art.93. ust. 1d ustawy Pzp .

W przypadku, gdy hczba Wykonawc5w, kt6rzy spelniaj4 warunki udzialu w
postgpowaniu bgdzie wigksza niZ 8, Zamawralqcy zaprosi do dialogu Wykonawc6w
wylonionych na podstawie kryteri6w selekcji, kt6rzy otrzymali najwylszE liczbg
punkt6w. (...)"
otrzymuje brzmienie:
,,Zamawtaj4cy zaprosi do dialogu konkurencyjnego 8 Wykonawc6w, kt6rzy spelniaj4
warunki udzialu w postgpowaniu.
W przypadku, gdy liczba Wykonawc6w, kt6rzy spelniaj4 warunki udzialu w
postgpowaniu bgdzie mniejsza lub rSwna 8, Zamawtajqcy zaprosi do dialogu
wszystkich Wykonawc6w spelniaj4cych te warunki bez przeprowadzania kwalifikacji
punktowej wniosk6w (bez stosowania kryteri6w selekcjl), z zastrze2eniem mo2liwo6ci
uniewaznienia postgpowania na podstawie art. 93. ust. 1d ustawy Pzp.
W przypadku, gdy liczba Wykonawc6w, kt6rzy spelniaj4 warunki udzialu w
postgpowaniu bgdzie wigksza ni? 8, Zamawral4cy zaprosi do dialogu Wykonawc6w
wytonionych na podstawie kryteri6w selekcji, kt6rzy otrzymali najwyZsz4 hczbg
punkt6w, tj. liczbg punkt6w kwalifikuj4c4 Wykonawc6w na miejscach 1 - 8. (...)".
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3) Zmiana dotyczqca sposobu przygotowania i zlohenia wniosku o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu.

Zgodnie z opinr4 Urzgdu Zam6wien Publicznych z dnia 12.04.2019 r. ,,Ofertg,
stanowi4c4 oSwiadczenie woli wykonawcy, nalezy luznal, za dokument elektroniczny
(ofertg zlohonq w postaci elektronicznej) niezaleilnie od tego, czy jej postai
elektroniczna powstala wyl1cznie przy uZyciu programu komputerowego, czy teZ na
skutek przeksztalcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeZeli tylko
dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.".
PowyZsza opinia znajduje zastosowanie r6wnie2 w odniesieniu do wniosku o
dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu.

Punkt 8.3. Instrukcji:
zamiast:

,,Wniosek powinien byi sporz4dzony w jgzyku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx., .rtf,.xps lub .odt i podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Spos6b zloZen\a wniosku, opisany zostal w
Regulaminie korzystania z miniPortalu. Wniosek nale?y zloZy(, w oryginale.
Zamawraj4cy nie dopuszcza mo2liwoSci zloilen\a skanu wniosku opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym."
otrzymuje brzmienie:
,,Wniosek powinien by6 sporz4dzony w jgzyku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx., .rtf,.xps lub .odt i podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Spos6b zlohenia wniosku, opisany zostal w
Regulaminie korzystania z miniPortalu.".

Punkt 9.15. Instrukcji:
zamiast:

,,leieh oryginal dokumentu lub oSwiadczenia, o kt6rych mowa w rozporz4dzeniu
Ministra Rozwoju z dma 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj5w dokument6w, jakich
moZe 24da(, zamawraj4cy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie
zostat sporz4dzony w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca moLe
sporzqdzil i przekazac elektroniczn4 kopig posiadanego dokumentu lub oSwiadczenia
(powy2sze nie dotyczy dokument6w i oSwiadczen o kt5rych mowa w ustawie Pzp, tj.
wniosku o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, JEDZ, pelnomocnictwa,
dokumentu wadium, kt6re powinny byi zloZone przez Wykonawcg w oryginale, tj. w
postaci elektronicznej (uwaga: skan nie stanowi orvginalnei postaci
elektronicznei)."
otrzymuje brzmienie:
,,Jeheli oryginal dokumentu lub o6wiadczenia, o kt5rych mowa w rozporz4dzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj5w dokument6w, jakich
mole 24da(, zamawrajEcy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie
zostat sporz4dzony w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca mohe
sporz4dzic i przekazac elektroniczn4 kopig posiadanego dokumentu lub oSwiadczenia
(powyZsze nie dotyczy dokument6w i oSwiadczen o ktSrych mowa w ustawie Pzp, tj.
wniosku o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, JEDZ, pelnomocnictwa,
dokumentu wadium, kt6re powinny by6 zloLone przez Wykonawcg w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).".
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4) Zmiana dotyczqca terminu skladania i otwarcia wniosk6w o dopuszczenie do udzialu
postgpowaniu (pkt Iy .2.2) Ogtoszenia).

Punkt 12.1. lnstrukcji otrzymuje nowe brzmienie:
,,Wnioski powinny by6 zlo2one w terminie do 10.06.2019r. do godziny 10:00 w
spos6b okre6lony w pkt. 8.2. lnstrukcji.".

Punkt 13.1. Instrukcji otrzymuje nowe brzmienie:

,,Otwarcie wniosk6w nast4pi w siedzibie Zamawtilqcego przy ul. Chmielnej 120, w
Warszawie, w sali nr 311, w dniu 10.06.2019r. , o godz. I l:00.".

5) Zmiana dotyczqca informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartej w pkt od
18.1 - 18.l0Instrukcji, kt6re otrzymuj4 nowe brzmienie:

,,18.1. Administratorem danych osobowych wzglgdem os6b fizycznych, od kt6rych
dane osobowe bezpoSrednio pozyskal Administrator w trakcie prowadzenia
postgpowania o udzielenie zam6wienia, dalej jako ,,Dane Osobowe", jestZarzqdDrSg
Miejskich (ZDI0I{), ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa, tel.22 558 90 00, (dalej jako
,,Administrator").
18.2. Celem przetwarzania Danych Osobowych jest przeprowadzenie postgpowania
o udzielenie zam6wienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wieripublicznych(Dz.U. z2018r.,poz.1986,zp62n.zm.), dalej,,ustawaPzp".
18.3. Dane Osobowe przetwarzane bEde na podstawie art. 6 ust. I lit. c)
rozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161619 z dnia2l kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzan\em danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektyrvy 95l46tWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1l9
z 04.05.2016, str. l), dalej ,,RODO" w celu zwrqzanym z wypelnieniem obowi4zku
c\424cym na Administratorze w zwi4zku z prowadzeniem postqpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego. Obowi4zki te wynikaj4 w szczeg6lnoSci z:

18.3.1. ustawy z dn\a 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z
2018r. poz. 1986 z p62n. zm.);
18.3.2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
18.4. Dostgp do Danych Osobowych mog4 mie6 nastgpuj4cy odbiorcy danych:
18.4. 1. upowaznieni pracownicy Administratora;
18.4.2. osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona zostanie dokumentacja
postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy Pzp;
18.4.3.podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie
przepis6w prawa, np. organy kontroli lub audytu, Policja, prokurator.
18.5. Dane Osobowe bgd4 przechowywane, zgodnie z art. 9l ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postgpowania o udzielenie zam6wienia, (a jezeli
czas trwania umowy przeY,racza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas
trwania umowy), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym ptzez
przepisy powszechnie obowi4zuj4cego prawa.
18.6. Podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w
przepisach ustawy Pzp, zwi4zanym z tdzialem w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreSlonych danych wynikaj4 z

ustawy Pzp (wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty).
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18.7. W odniesieniu do Danych Osobowych decyzje nie bgd4 podejmowane w
spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
18.8. Osoba, kt5rej dane dotycz4, moze skorzystad wobec Administratora z
nastgpuj4cych praw:
18.8.1.prawa do z1dania dostgpu do swoich Danych Osobowych oraz do ich
sprostowania;
18.8.2. prawa do ograniczenra przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach

wskazanych art. l8 RODO lub do ich usunigcia zgodnie z art. 17 RODO (,,prawo do
bycia zapomnianym");
18.8.3. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanra
jej Danych Osobowych o kt6rym mowa w art. 2l ust. 1 RODO zprzyczyn zwi4zanych
z jej szczeg6ln4 sytuacj4, o kt5rym mowa w art. 2l ust. 1 RODO.
18.9. W sprawach zwr4zanych z przetwarzaniem danych oraz realizacj4 praw
przysluguj4cych osobom, kt6rych te dane dotycz4, mozna kontaktowad sig z
Administratorem, kieruj4c korespondencjg na adres: ZarzEd Dr6g Miejskich, ul.
Chmielna l2O, 00-801 Warszawa lub z wyznaczonym przez Administratora
inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@zdm.waw.pl
18.10. Osoba, kt6rej dane dotycz1 ma prawo wnieSi skargE na przetwarzanie jej
danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych (adres: ul. Stawki 2,00-193 Warszawa)."

W zalaczenlns:.

- ogloszenie o zmianie ogtoszenie przekazane do publikacji w Dzienniku Urzgdowym Unii
Europejskiej
- poprawiony zal4cznlk nr 4 do Instrukcji
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