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Dotyczy: postEpowania 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 DPZl2l /DK/ I / 19 .

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich odpowiada na pytania zadane
przez Wykonawcg.

Pytanie 1:
ChcielibySmy wnioskowa6 o przedluhenie terminu zlolenia wniosku w celu naleZytego

przygotowania naszej odpowiedzi.
O-dpowiedi:
ZamawiajAcy w piSmie z dnia 09.05.2019r. poinformowal o zmianie terminu skladania
wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu na dzierfi 10.06.2019r.
L1czny okres zapewniony w tym postgpowaniu na zloLenie wniosk6w przez
Wykonawc6w od dnia publikacji ogloszenia wyni6sl: 60 dni i jest calkowicie
wystarczaj4cy zdaniem Zamawiaj4cego na przygotowanie i zloLenie wniosk6w o

dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu przez potencjalnych Wykonawc6w.
Pytanie 2:
Czy w zwr1zku z wymaganiami w sekcji Kl.B - administracja zaakceptuje rczwi1zania
polegaj4ce na uZyciu sensor6w umieszczanych na konkretnych miejscach parkingowych (np.

czujniki magnetyczne wykrywaj4ce obecnoSd pojazdu na danym miejscu parkingowym)?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, i2 szczegolowe rozwi1zania techniczne bgd4 przedmiotem
dialogu z Wykonawcami.

Pytanie,3:
W dokumencie o wymaganiach, w sekcji 3.1 jest informacja: "Przedmiotem zam6wienia jest

wyl4cznre komponent ,,e-parkowanie". Z drugiej strony w sekcji 2 jest informacja, 2e "1.

wykonanie t przekazanie Zamawiaj4cemu planu wdro2enia oraz projektu funkcjonalnego i
projektu technicznego systemu SIMBAD. 2. dostawg i wdro2enie t Zamawiaj4cego systemu

SIMBAD".Czy mohemy prosi6 o potwierdzenie,czy stworzenie systemu SIMBAD jest czESci4

zam6wienia?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, Le przedmiotem postgpowania jest pelnienie funkcji operatora
systemu e-parkowanie, wraz jego zaprojektowaniem i wykonaniem oraz
zaprojektowaniem i wykonaniem systemu SIMBAD. Sformulowanie,,Przedmiotem

RzeczoosDotita

f eotsti

4A
,l

L

Fundusze
luropejskie
FrrqlSai gfe $0dirr-

DZP, zzp@zdm.waw.pl

(*Inrnwlt€. u"'?"1il,11,,i'^1q A



zam6wienia jest wyl4cznie komponent rre-parkowanie" w pkt 3 Opisu potrzeb i WymagariZamawiai4cego (str. 7 oPiw) dotyczy opir,r zal1czonego schematu logicznego projektuVirtual woF (str. 6 oPiw) i oznaczar 2e przedmiotem zam6wienia nie s4 pozostale
,re-uslugit' wskazane na schemacie.

Pytanie nr 4.
Czy jest mozliwe zagwarantowanie substytutu do wymag ania zwiEzanego z przychodem jak
np. gwarancja finansowa udzielonapruez firmy trzecie?
OdpowiedZ;
Stosownie do art.26 ust.2c ustawy pzpz',JeLeli z uzasadnionej przyczynywykonawca nie
mo2e zloLy€ dokument6w dotycz4cych sytuacji finansowej i et<onomicznel wymaganychprzez zamawiaj4cego, moie zloLy6, inny dokument, kt6ry w wystarc'zaj4cy ,poronpotwierdza spe{nianie opisaneg o przez zamawiajqcego warunku udzialu w postgpowaniu
Iub kryterium selekcji".
Zgodnie z pkt 10.1. i 10.3. Instrukcji dot. postgpowania ,,Wykonawca mo1e w celupotwierdzenia spelniania warunkdw udziatu w postgjowaniu, w'stosownych sytuacjach oralw odniesieniu do konkretnego zamfiwienia, lub--jego czgsci, potegit ni zd.olnoiciach
technicznych lub zaw,odowych lub sytuacjifinansowejlub eionomicziej innych podmiotfiw,
niezaleinie od charakte-ru prawnego lqczqcych go z iim stosunk;w prorryrh,,.
,,Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoiciach lub-sytuacji innych podmiot6i, musi udowodnif
Zamawiaiqcemu' 2e realizuiqc zamdwienie, bgdzie dysponiwai niezbgdnymi zasobami tych
podmiotdw, w szczegdlnoici przedstawiajqc zobowiqiaiit tyth poamiitdi ao oddanin mu do
dyspozycii niezbgdnych zasobdw na potrzeby realizicji zam^wienia. Zobowi,qzanie, o ktfirym
mowa powyiei przedstawia Wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniina najwltej, z
zastrzeieniem pkt 9.2. Instrukcji, (...)."
Natomiast zgodnie zpkt 10.7.Instrukcji ,,Wykonawca, ktdry polega na sytuacjifinansowej
lub ekonomicznej innych podmiothw, odpowiada solidarnie z-podmiotem, kt6ry zobowigzal
sig do udostgpnienia zasob6w, za szkodg poniesionq przez Zamawiajqcrgi poritotq wskitek
nieudostgpnienia tych zasob6w, chyba ie za nieudislgpnienie ,oroi6, iie'ponosi winy.,,
JednoczeSnie w pkt 9.1.1. Instrukcji Zamawiaj4cy okreSlil dokumenty wymagane w celupotwierdzenia spelniania warunku, o kt6rym mowa w pkt 7.2.1.1. fnstrut<c;i - czgfci
sprawozdania finansowego (rachunek zJskdw i strat), w przypadku gdl sporzqdzinie
sprawozd.ani.a wymagane jest prTepisami prawa kraju, w ktfirym ,ykororio"ma siediibg lub
mieisce zamieszkania,, a jeteli podlega ono badaniu przez bie[tego rewidenta zgodnie zprzepisami o rschunkowoici, rfwniei z opiniq o czgici fuaanigo sprawozdaiio, o ,
PrQPadku wykonawc6w niezobowigzanych do sporlqdzania tproiozdonia ftnansowego,innych dokument6w okreilaiqcych obroty oraz aktywa i zobowiqzanta- za ostatnie trzy lata
obrotowe, a je2eli okres prowadzenia dziararnoici jist krhtszy - za ten okres.
Z zalqczonej czgsci sprawozdania finansowego powinno wynika(, Ze sprawozdanie spelnia
wymogi art. 52 ust. 2 ustawy zdnin 29 wrzeinin 1994 r. o rachunko,woSci, tj. te sprawoidanie
finansowe zostalo podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu - przez isobg, kt1rej- a, '---' -Jp,-i::!:":: yrotuldzenje ksiqg rachunkowyc_h, i- kigrorniko iianostfti, a ieieti jianostki
kieruie organ wieloosobowy - przez wszystkich czlonk6w tego oirgan". t piwadku odmowy
podpisu wymagane iest zatqczenie pisemnego uzasadnienia aolqrzon|{o ii ,prorordania
finansowego. W przypadku Wykonawchw niezobowiqzanych do ipooqV*oia sprawozdania
finansowego zamawiajqcy, za ,, inne dokumenty,, uzni *;r. at*ii4irig podatkowa pIT
zlolonq w Ilrzgdzie Skarbowym 
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