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Dotyczy: postgpowania prowadzonego

w trybie przetargl

Nr postgpowania ZDI[.NJ${.TDZP I 53 tPN/41i

I9

nieograniczonego na:
,,Dostawg i monta2 odcinkowego pomiaru prgdkoSci na moScie Poniatowskiego."

Miasto Stoleczne Warszawa - larz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt
3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowten Publicznych (Dz. U. z
2018, poz.1986 zpoim. zm.) odpowiada na oytania Wykonawcy oraz dokonuje zmiany treSci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia poprzez skorygowanie Opisu Przedmiotu
Zam6wienia, formularza oferty, wzoru umowy, oraz zmiang terminu skladania i otwarcia
ofert.

Pvtanie 1:
Dotyczy Rozdzialu I Instrukcja dla Wykonawcy, pkt. 5.1.2.
ZamawiajEcy wyznaczyl termin realizacji zadaria do 10.12.2019 roku. Dodatkowo
ZamawiajEcy wymaga zgloszenia przedmiotu przetargu do odbioru 10 dni przed wskazanym
terminem, co przy zaloleniu podpisania umowy w polowie sierpnia daje potencjalnemu
Wykonawcy 3,5 miesi4ca na wykonanie kompleksowo dzialania w formule ,,Zaprojektuj
i wybuduj". W ramach dokumentacji przetargowej Zarnawiaj4cy nie przekazt$e Zadnych
dokument6w, kt6re umozliwilyby wykonanie tego z'rdaria w tak kr6tkim okresie czasu,
poczynajqc od uzgodnieri z Konserwatorem Zabytkl'N po wyznaczenie lokalizacji urz1dzen
wraz z uzgodnieniani z Zakladem Energetycznym w kwestii wykonania przylqczy do tych
punkt6w. Wedlug Wykonawcaliczba podstawowych podmiot6w z kt6rymi wymagane bgd4
uzgodnienia oraz realny czas na ich wykonanie przekracza znacz4co przewidziany termin
realizacjr. Dodatkowo Zarnawiajqcy przewiduje rozliczanie Wykonawcy z opo2nien, co
Swiadczy o przerzucenie calkowitej rrdpowiedz.ialnoSci za podmioty niezale2ne od

Wykonawcy

na barki Wykonawcy. Ponizej przedstawiamy listg podmiot6w

oraz

prawdopodobny minimalny czas na wykonanie uzgodni.-ri:
1 . Wyst4pienie o uzyskanie map do celc w projektor.vych
- I ,5 do 2 miesigcy;
2. Wykonanie projekt6w czasowej oraz stalej organizacji ruchu wrazz uzgodnieniami:
o Policja - od I do 2 miesigcy;
. Zarz4d Dr6g - od 1 do 2 miesigcy;
o Tramwaje Warszawskie - od 1 do 2 miesigcy.
3 . Wykonanie proj ekt6w przyl4czy energetyczny ch wraz z uzgodnieniami :
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ZakladBnergetyczny - wyst4pienie o warunki techniczne ok. 1 miesi4ca,
projekt + uzgodnienia ok, 4 - 5 nriesigey;
. uzgodnienia bran2owe - w zalbzno5ci'ori {iczby podmiot6w: od I do 2
'
miesigcy na podmiot
Przygotowanie miejsca podl4czeniaprzyl4czy energetycznych do infrastruktury
i

4.

Operatora:

o w zaleZnoSci od stopnia skomplikowania od 4 do 18 miesigcy.
Uzyskanie zgody i opinii od konserwatora zabltk6w:
. z5oda na wykonanie przyl4cza energetycznego w istniei4cej kanalizacji
teletechnicznej - brak pewnoSci uzyskariazgody, ok. 2 miesi4ce;
o wykonanie obliczeri konstrukcyjnych wykorzystania istniei4cej infrastruktury
(slupy o6wietleniowe) - brak pewnoSci mo2liwoSci wykorzystania, brak
. miej sca z mozliwo Sci4 doprow adzenia dodatkowe go okablow ania, 2 mie si 4ce ;
. zgoda na wykorzystanie istniei4cej infrastruktury do powieszenia element6w
systemu - brak pewno5ci uzyr-kania zgody, ok. 4 do 5 miesigcy;
6. Przeprowadzenie legahzacji pierwotnej odcinka:
. przeprowadzenie w'zorcowania drogi - ok. 1 miesi4ca;
. przeprowadzenie legahzacjr pierwotnej - ok. 1 miesi4ca.
Prosimy o wydluZenie terminu realizacji umowy do 12 miesicey od dnia podpisania umowy,
co pozwoli realnie zmierzyt sig Wykonawcy z lvm wlvzwaniem jednoczeSnie umozliwiaj4c
rzeteln4 i prawidlowe wykonanie tego zadanta.
5.

,

.

OdpowiedZ:
ZanawiajEcy nie zmienia terminu realizacji zam6wienia.

Pvtanie 2:
Dotyczy Rozdzialu I Instrukcj a dla Wykonawcy, 'pkt. 5 : 1 .2.
Termin wykonania zadania zostal ustalony sztywno na 10.72.2019 roku riezale2me od czasu
trwania procedury przetargowej. Czy Zamawiaj4cy wydtuzy czas rcalizaqi zadania o czas
przedhtLaj4cej sig procedury przetargow,ej, kt6rej,to olugo6d w malym stopniu zaleZna jest od
Wykonawcy (okres ewentualnego wldluzenia tenninu skladania ofert waz z czasem
potrzebnym na rozstrzygnigcie przetargu)? Prosimy ,w zwi4zku z tym otaz poptzednim
pytaniem o .vq.zrraczenie terminu realizacji zadania,rla,12 msc. od dnia podpisania umowy.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cyniezmreniaterminurealizacjizam6wienia.

Pvtanie

3:

:

i

Dotyczy Rozdzialu I Instrukcja dla Wykonawcy, pkt.7.2.2.1.
Zamawiajqcy wymaga wykazania sig w przeci4gu ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
skladania ofert ,, co najmniej dwie dostawy dotyczqce dostarczenia stacjonarnego urzqdzenia
rejestrujqcego sluZqcego do pomiaru iredniej prgdkoici, opracowania projekt6w
wykonawczych dla instalacji takiego urzqdzenia i jego konfiguracjg". Od polowy 2016 roku
na rynku polskim oglosilo sig i zostalo zrealizowane tylko jedno postgpowanie na dostawg

stacjonarnych urzqdzeh rejestruj4cych sluz4cych do pomiaru Sredniej prgdkoSci.
Pozostawienie wymogu wykazania dw6ch dostaw..uniemozliwia start polskim wykonawcom
opieraj4cych sig na referencjach z polskiego rynku t zrntrsza do siggnigcia po referencjg
podmiot6w zagrxicznych. Prosimy o zmniejszenie _wy.rnagan do ,,co najmniej jednej dostawy
dotyczqce dostarczenia... ".
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Odpowiedi:
Zamawiaj4cy nie zmienia zapisu zRozdzialu I Instrukcja dla Wykonawcy, pkt.7 .2.2.1.

Pvtanie 4:
Dotyczy Rozdzialu I Instrukcja dla Wykonawcy, pkt.7.2.2.1.

Ze wzglgdu na problem braku dostaw na rynku potskim w okresie ostatnich trzech lat
i ewentualnej braku zgody Zamawiaj4cego na wykazahie jednej dostawy zamiast dw6ch,
prosimy Zamawraj4cego o dopuszczenie do wykazania, w ramach referencji, uslugi
polegaj4cej na przeniesieniu stacjonarnego ,nz4dzenia rejestrujQcego sluz4cego do pomiaru
Sredniej prgdkoSci, w ramach kt6rej zakres obowi4zk6w byl zblilony do zadania
poSwiadczaj4c tym samym o kompetencjach Wykonawcy przy realizacji takich dzialari. W
ramach wykonanego zadania Wykonawca musial przenieSd istniej4ce urz1dzenia w now4
lokalizacjg, opracowa6 projekty wykonawcz:e dla instalacji oraz dostosowac i skonfigurowa6
urz4dzenie do prawidlowej pracy w nowym miejscu.

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie zmienia zapisu zRozdzialu I Instrukcja,- dla Wykonawcy, pkt.7.2.2.1.

Pvtanie 5:
Dotyczy Rozdzialu IV Wz6r Umowy, $ 2 pkt.7.
Zamawiaj4cy w wymienionym powyzej punkcie umowy wskazuje na okres 14 dni roboczych
jako czas potrzebny do przeprowadzenia czynnoSci odbioru, jednocze6nie wskazuj4c w Opisie
Przedmiotu Zarnowienia, w pkt. 4.1,2e Zanawiaj4cy ma 10 dni naprzeprowadzenie odbioru
danego vz4dzenia. Prosimy o wskazanie rzeczywistego ozasu, jaki Zamawiaj4cy przewiduje
na czynnoSci odbioru.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy zmienia zapisy OP Z wpkl 4. I
Przed zmiarq,, dat4 dostawy i instalacji urz4dzenivjest data podpisania protokolu odbioru
tego wzqdzenia przez Zamawiaj4cego. Wykonawca podaj4c terminy realizacji przedmiotu
zam6wienia musi uwzglgdni6 termin 10 dni na przqprowadzenie odbioru danego trz4dzenia
przezZamawiaj1cego."

,, datqdostawy i instalacji urz4dzeniajest data podpisania protokolu odbioru tego
urz4dzenia przez Zartawiaj4cego. Wykonawca podai4c terminy realizacji przedmiotu

Po zmianie

zam6wienia musi uwzglgdni6 termin na przeprowadzerfe odbioru danego wzqdzenia przez
Zamawiaj1cego zgodnie z umow4 $ 2 pkt.7"

Pvtanie 6:
Dotyczy Rozdzialu IV Wz6r Umowy, $ 6 pkt.2.
Zamawiaj4cy w wymienionym powyzej punkcie zastrzega sobie prawo do zwolywania
nielimitowanych przegl4d6w wykonanych prag w okresie zaoferowanej rgkojmi. Ze wzglgdu
na nie precyzyjne zapisy umowy, uniQmozliwiajqca oszaeowanie wymaganego czasu pracy
pracownik6w, prosimy o wprowadzenie limitu maksymalnie dw6ch przegl4d6w w ka2dym
roku okresu rgkojmi.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy zmienia zapis we wzorze umowy $ 6 pkt.z
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Przed zmianq ,,W okresie rgkojmi Zamau,'iajqcy zastrzega sobie prawo
przegl4d6w wykonanych prac (przedmiotu umowy). "

do zwolania

Po zmianie ,,W okresie rgkojmi Zarnawiajqcy zasttzega sobie prawo do zwolania dw6ch
przegl4d6w wykonanych prac (przedmiotu umowy) v,,kazdym roku okresu rgkojmi. "

Pvtanie 7:
Dotyczy Rozdzialu IV Wz6r Umowy. g 6 pkt.6.
W przypadku. stwierdzenia jednostronnie przez Zamawraj4cego nieprawidlowego wykonania
obowipk6w z tytulu rgkojmi mimo np. prawidlowego wykonania obowi4zk6w wedlug
Wykonawcy, Zarnawraj4cy nie wprowadzil mechanizmu umozliwiaj4cego Wznaczenia
terminu dodatkowego w celu wyjaSnienia ewentualnych nieporozumieri. Prosimy o
wprowadzenie takiej mo2liwo6ci.

Odpowiedf:
Zamawiaj4cy nie zmienia zapisu we wzorze umowy $ 6 Dkt.6.

Pvtanie 8:
Dotyczy Rozdzialu IV Wz6r Umowy, $ 7 pkt.5.
Prosimy o potwierdzenie, ze nowa gwarancja udzielona na nowo dostarczan4rzecz woln4 od
wad lub istotnie naprawion4 dotyczy,tylko i wyl4cznie tych element6w i nie odnosi sig do
gwarancji na caly system ani nie obejmujg Czialan d.odatkowych, kt6re bEd4 musialy by(,
wykonane przy wymianie omawianego elementu (dzitlaniatakie jak, np.legalizacja ponowna
systemu przy wymianie kluczowego elementu systemu).
OdpowiedZ:

Tak Zamawiaj4cy potwierdza, ze nowa gwarancja udzielona na nowo dostarczonq rzecz
woln4 od wad lub istotnie naprawion4 dotyczy wyl4cznie tych element6w i nie odnosi sig do
gwarancji na.caly system lecz obejmuje dzialania ,lodatkowe, kt6re bgd4 musialy by(,
wykonane przy wymianie omawianego elementu.

Pvtanie 9:
Dotyczy Rozdzialu IV Wz6r Umowy, $ 13 pkt.1 ppkt. 1) oraz2).
Wykonawca zaznacza, iZ na podstawie wprowadzonego przez Zamawiaj4cego zapisu, moze
dojS6 do sytuacji, w kt6rej z przyczyn calkowicie niezeleznych od Wykonawcy, wykonanie
przedmiotu umowy we wskazanym w umou,ie terminie nie bgdzie mozliwe, zaS Zamawiaj4cy
bgdzie uprawniony do naliczeniaztego tytulu kar umownych.
Istotn4 kwesti4 jest bowiem wyjaSnieni., 94y Zamawiaj1cy bgdzie domagal sig uiszczenia
kary umownej przez Wykonawcg w wysokoSci wskazanej w umowie za zw\okg czy za
op62nienie. Pozostawienie kar umownych naleZnych za opolnienia Wykonawcy w spos6b
nieuzasadniony i nieuprawniony podyyilsza wymcgi .qtawiane wykonawcom, znacz1co
utrudnia przygotowanie samej oferty, a w konsekwencji przerzuca calkowit4
odpowiedzialnoSi na Wykonawcg zarzeczy, na kt6re nie ma wplywu.

W opinii Wykonawcy, prawidlolvym i zasadnym zapisem w przedmiotowej sytuacji bgdzie
taki, zgodnie z kt6rym Wykonawcabgdzie ponosid odpowiedzialno66 jedynie za zawinione
przez siebie nieterminowe wywi4zanie sig zt: Swiadczeri, a wigc jedynie w przypadku zwloki.
Wobec powyzszego, Wykonawca zwraca sig z proSb4 o zmiang oraz doprecyzowanie
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przywolanego wy2ej zapisu umownego

w tym

zakresie poprzez wprowadzenie zapisu

zastqpuj4cego okreSlenie ..op6znieniaJ' na okreSlenie ..zwloki".

t

OdpowiedZ:

'l

Zamawiajqcy nie zmienia zapisu we wzorze umowy $ l3 pkt.l ppkt.

l)

oraz 2).

Pvtanie 1O:
Doficzy Zal4cznik nr 1 do wzoru umowy, $ 2 pkt.l.:
Prosimy o wyjaSnienie, za jakie wady prawne ma odpowiada6 Gwarant? Prosimy
o doprecyzowanie zapisu i jednoznaczne wskazanie, jakie Zamawiaj4cy wady prawne
przewiduje w ramach powy2szego okreSlenia.
OdpowiedZ:
ZamawrajEcy informuje iz katalog sytuacji. kt6re obejmuj4 wady prawne jest katalogiem
zamknigtym okreSlonym przez odpowiednie przepisy.

Pvtanie 11:
Dotyczy Zal4cznik nr 1 do wzoru umowy, $ 2 okt.2.
W ramach niniejszego postgpowania Wykonawca musi przedstawic zabezpieczenie
nale?ytego wykonania umowy wwysokoSai 5o/o. warto6ci umowy brutto. W ramach
nienaleZytego wykonania Wykonawca odpowiada przsd Beneficjentem Gwarancji w calym
zakresie zabezpieczenia wynosz4cym 5Yo, natomiast vr ramach rgkojmi za wady frzyczne lub
prawne 30Yo od kwoty GNWU, czyli 1,5Y" wartoSci umowy brutto. Zgodnie z zapisem $ 2
pkt.2. Gwarant bgdzie odpowiadal sumarycznie.w skrajnym przypadku na 6,5% wartoSci
umowy brutto, co jest sprzeczne z gomE granic4 odpowiedzialnoSci Gwaranta na poziomie
5%. Prosimy o zmiang zapisu $ 2 pkt.2: poprzez dodanie zdania, Ze maksymalna wysokoS6
wyplaconej kwoty z tytulu gwarancji nie moze przek.raczac Wznaczonego progu 5%o wartoSci
kontraktu brutto.
OdpowiedZ:

Zamawrilqcy pozostawia
umowy $ 2 pkt.2.

bez zmian zapisy

do

Zalqcznika

wzoru

Pvtanie 12:
Dotyczy Zal4cznik nr 1 do wzoru umowy, $ 2 pkt.2.
Prosimy o wprowadzenie zapisu, ze wezwanie do zaplaty bgdzie zawierac oSwiadczenie
Beneficjenta o kwocie naleZnej z tytulu gwarancji, o kt6r4 obnizona bgdzie odpowiedzialnoSc
Gwaranta z danego tytulu. W tej chwili w ranrach przedstawionego wzoru takiego
mechanizmu nie ma.

OdpowiedZ:

Zamawrapcy pozostawia
umowy $ 2 pkt.2.

bez zmian zapisy

Zal4cznika

nl I

do

wzoru

Pvtanie 13:
Dotyczy Zal4czniknr I do wzoru umowy, $ 3 pkt.2.
Prosimy

o

wykreslenie

$3

pkt.2. Jest to, zdairiem wykonawcy, ze wzglgdu

nieprecyzyjno,(6 zapisu, wymaganie nadmiarowe, a jednoczesnie reszta zapis6w
zabezpiecza interes zamawiajqcego i gwarantuje wyplacenie zqdanej kwoty.
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na

w 100%

OdpowiedZ:

ZamawiajEcy pozostawia

bez zmiut zapisy

do

ZalEcznika m

wzoru

umowy $ 3 pkt.2.

Pvtanie 14:
Dotyczy Zal4czniknr 1 do wzoru umowy, $ 7 pkt.2.
W celu popr.awy przejrzystoSci dokumentu i pewnoSci braku zlej interpretacji prosimy
o wprowadzenie pomigdzy okre6lenie ,,ustawy o dzialalnoSci ubezpieczeniowej" oraz
okreSlenia ,,ustawy Prawo Bankowe" slowa lub. W zaleZnoici od instl.tucji, Gwarant mole
dzialac w oparciu o jedn4 lub drug4 ustawg.
Odpowiedf:

ZartawiajEcy pozostawia

bez zmian zapisy

ZatEcznrka

ff

1 do

wzoru

umowy $ 7 pkt.2.

Pvtanie 15:
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zartowienia, pkt.r.
W ramach Odcinka I Zamawiaj4cy przewidzial koniea odcinka przy zjehdzie na Wislostradg.
Ze wzglgdu na zmiang prgdkoSci do 40 kmlh Wykonawca bgdzie musial odsun46 miejsce
instalacji ok. 50 metr6w w kierunku Centrum. Cza Zarnawiaj4cy dopu6ci takie rozwiqzafie?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy dopuSci rozwi4zanie odsunigcia miejsca instalacji ok. 50 metr6w w kierunku
Centrum w ramach korica odcinka nr 1 opisanego w SIWZ pkt.1 ze wzglgdu na zmiang
prgdkoSci.

Pvtanie 15:.
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zam6wienia, pkt 3.
Prosimy o Wznaczenie terminu wizji lokalnej, w ramach kt6rej potencjalni Wykonawcy
wsp6lnie z Zamawiaj4cym dokonaj4 oglgdzin pom.ost6w serwisowych oraz kanal6w
technologicznych w miejscu instalacji, w celu oceny ;,zy przedsigwzigcie jest mozliwe do
reahzacjr przy przyjgtych przez ZamawiaiEcego zaioZeniach. W szczeg6lnoSci chodzi
o mozliwoS6 poprowadzenia okablowania oraz instalacli kamer na istniej4cych slupach.
OdpowiedZ:
ZamawiajEcy wyznacza termin wizji lokalnej na d2ien04.07.2019 r. godz.10:00.
Miejsce spotkania pierwsza wie?yca wiaduktu po stronre Muzeum Narodowego.

Pvtanie 17:
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zam6wienia, pkt.4"1 .a) orw:7.6.
Czy Zarnawiaj4cy ma podpisane porozunrienie na mocy, kt6rego przeszkolony personel
Systemu CANARD GITD bgdzie w sfanie 1y przeci4gu Cw6ch dni roboczych przeprowadzic
pr6by integracji z urzqdzeniem ? Ze wzg\du na sztyarne ramy czasowe reahzacjr zadania
czas oczekiwania na przeprowadzenie pr6b moze by6 bardzo istotny z punktu widzenia
terminowoSci realizacj i calo Sci zadania.
Odpowiedi:

'

Zamawiaj4cy ma podpisane porozumienie z GITD lecT ni. ma w nim okreslonych ram
czasowych. Zgodnie ze zmianq, wynikajEc4 z odpowiedei na Panstwa pytania okres ten ulegl
wydluZeniu.
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Pvtanie 18:
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zam6wienia, pkt.6.
Czy Zamawiai1cy dopuSci wykonanie lokalnego pol4czenia Swiatlowodowego zestawiaj4cego
pol4czenie pomigdzy punktem pocz4tkowym oraz punktem koricowym kaZdego z odcink6w ?
Takie pol4czeiie nie jest bezwzglgdnie konieczne, ale u.{atwi ono i usprawni przeplyw danych
pomigdzy punktami.

Odpowiedi:
Tak Zamawiaj4cy dopuszcza wykonanie lokalnego polqczenia Swiatlowodowego
zastawiaj4cego pol4czenie pomigdzy purrktem pocz4tkowym oraz punktem koricowym
kazdego z odcink6w.

Pvtanie 19:
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zam6wienia, pkt.6.
Prosimy o potwierdzenie,2e kamery ANPR maj4 reicstrowa6 obraz pojazdu najeadaaj4cego
na punkt pomiarowy. Jest to standard wykorzystywan,y w Systemie CANARD jednoczeSnie
umozliwiaj4cy dodatkowo identyfikacjg kierowcy, co jest takZe wymagane w ramach
niniej szego postepowania.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy potwierdza, Ze kamery ANPR maj4 rejestrowa6 obraz pojazdu nadjeadaajqcego
na punkt pomiarowy bgd4cy standardem wykorzystywanym w systemie CANARD i
jednoczeSnie umozliwiaj1cy identyfikacje kierowcy, co jest wymagane w ramach niniejszego
postQpowania,

Pvtanie

2O:

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zam6wienia, pkt.ti. ppkt. 1.25.
Czy ZamawiajEcy dysponuje wynikami pomiar6w oSwietlenia dla miejsc instalacji urz4dzen?
Jakie warunki musz4 zostae spelnione, aby montaz dodatkowy ch urz4dzeri doSwietlaj4cych
nie byl wymagany ? Kto i kiedy takie badania ma przeprowadzii i kto bgdzie decydowal
o zastosowaniu dodatkowych urzEdzen? W zalehnolci od zastosowanej konfiguracji
wykorzystywany jest zmodyfikowany protok6i SWD uwzglgdniaj4cy przesylanie
oSwietlonych zdjgl,, co moze mied wplyw na przepro,wadzane testy integratyjne. Dodatkowo
przeprowadzenie takich badan znacz4co mo2e wt,dluzy6 termin realizacji zamowienia
w zaleznoSci od momentu przeprowadzenia badan.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie dysponuje wynikami pomrar6w o6wietlenia dla miejsc instalacji wzqdzen.
Wiedza i doSwiadczenie wykonawcy orazradzaj urz1dzeniaplanowanego do zaoferowania, a
takZe wizja w terenie warunkuj4 zastosowanie doSwietl acza i skalkulowanie go w ofercie.
System ma spelnia6 wymagania funkcjonalne i techniczne w SIWZ oraz umozliwi6
wsp6lprac9 z CANARD.

Pvtanie 21:'
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zam6wienia, pkt.ti. ppkt. 2.
We wzorze oferty brak jest moZliwoSci wsi<azani a czy oferowane trzEdzenie rejestruj4ce
posiada funkcjonalnoSd integracji z Centralnym Systenrem Przetwarzartia, czy tez
oferowane
urz4dzenie rejestruj4ce przewidziane jest wraz z dodatkowym wz4dzeniem integruj4cym.
Prosimy o wykreslenie zapisu lub zmiang fomrularza ofertowego.
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OdpowiedZ:
Zamawiaj4cyw punkcie 3 oferty dodaje dwa do wyboru przez Wykonawcg punkty, z kt6rych
odpowiedni ma zostad zaz;naczony przez Wykonawcg.

-

Wykonawca oferuje urzqdzenie rejestruj4ce. posradaj4ce funkcjonalnoS6 integracji z
entralnym S ystemem P r zetw arzania,
- Wykonawca oferuje urz4dzenie rejestruj4ce wraz z,dodatkowym trzqdzeniem integruj4cym
z Centralnym Systemem Przetwarzania.
C

Pvtanie 22:
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zam6wienia, pkt.7.1
Prosimy o informacjg czy Zamawnj4cy rna podpisane porozumienie z Konserwatorem
Zabylk6w i posiada wytyczne w stosunku do montazu nowych element6w infrastruktury
w obszarze objgtym calkowit4 ochron4. Czl Konserwator ZabykSw wyznaczyl miejsca oraz
typ masztu, gdzie bgdzie istnie6 mo2hwoSi montazu wymaganych urzqdzeh wraz
z doprowadzeniem okablowania do nich? W zaleznoSci od lokalizacji Wykonawca
przewiduje, 2e ze wzglgdu na obowi4zujqce przepisy prawa nie bgdzie mozliwoSci instalacji
i prawidlowej pracy tego typu urzqdzenia. Prosimy o zal4czenie powyzszych dokument6w do
dokumentacj i przetargowej .
Odpowied2:
Zamawiaj4cy'nie ma podpisanego porozumienia z Konserwatorem Zbytk6w i nie posiada
wytycznych w stosunku do montazu nowych element6'ar infrastruktury w obszarze objgtym
calkowit4 ochron4.

Pvtanie 23:
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zam6wienia, pkt.7.l.
Czy Konsirwator Zabytk6w *yruril zgode na wykorzystanie istniej4cej infrastruktury
o6wietleniowej (slupy oriwietleniowe) do montazu urz1dzen systemu. Czy istnieje mozliwoSl
poprowadzenia okablowania wewn4trz slupa i ingerencjg w sam4 jego konstrukcjE?
OdpowiedZ:

Zanawnj4cy informuj e, 2e zgodg na wykorzystanie istniej4cej infrastruktury o5wietleniowej
v'ryrazil jej wlaSciciel czali Zarzqd Dr6g N{iejskich. .Prowadzenie kabla wewn4trz slupa i
ingerencja w jego konstrukcjg bgdzie ustalana indywidualnie przez Inspektora ZDM dla
lokalizacji slupa wskazanego do montaZu ptzez Wykonawcg i okreSlenia sposobu ingerencji.

Pvtanie 24:
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamowienia, pkt. 7. 1 .
JeZeh Zamawiaj4cy otrzymal zgodg o kt6rej mowa

w pytaniu poprzednim to prosimy
przedstawienie obliczeri konstrukcyjnych wskazr,j4cych na mozliwoSc obciqzenia
konstrukcji dodatkowym wysiggiem, na kt5ryrn bgd4 zamontowane elementy o wadze
ptzelcaczaj4cej 20 kg oraz dodatkowo szafy sterowniczej na czgsci pionowej waZqcel ok. 40
kg. W sytuacji jezeli taka praca nie zostala wykcnana prosimy o przedstawienie obliczeri
konstrukcyjnych slup6w w celu sprawdzenia mozliwo6ci montazu urz4dzen na istniej4cej
o

infrastrukturze.

0dpowiedi:
zamawiai qcy nie dysponuj e obliczeniam i konstrukcyj n ymi slup6w.
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Pvtanie 25:
Doty czy Opisu Przedmiotu Zam6wienia, pkt.

7.

1.

W celu optymalizacji

skutecznoSci prawidtowego wykry'*,ania oraz klasyfikacji pojazd6w
Wykonawca powinien rozmieSci6 kamery jak najblizej Srodka badanego pasa ruchu. Oznacza
to wykonanie wysiggu mog4cego przenosii obci4ZeniB rzgdu 20 kg (w tym ok. 10 kg na
koricu konstrukcji) o dlugoSci ok. 7 metr6w liczone od posadowienia slup6w
oSwietleniowych, co jest uwarunkowarre wzglgdami bezpieczeristwo oraz zgodE
KonserwatoraZabytk6w. Im wigksze odstgpstwo cd tej zasady, tym skutecznoSi wykrywania

wykroczeri

i

odpowiedniej klasyfikacji bgdzie male6. Prosimy

o

potwierdzenie,

Ze

Zamawraj1cy jest Swiadom tego problemu i nie bgdzie rozliczal Wykonawcy z poziomtt
skutecznoSci zarejestrowanych i sklasyfikowanych wykroczeri, jednoczeSnie Wykonawca
doloZy wszelkich staran w celu optymalizacji tej funkc;onalnoSci w warunkach mozliwych do
zaakceptow ania przez Zamawiajqce go araz Konserwatora .Zabytk6w.

OdpowiedZ:
SkutecznoS6 zaproponowanego przez Wykonawcg Systemu powinna by6 jak najwigksza lecz
dostosowana r6wniez do warunk6w terenowych i uzyskanych zgod z kt6rych wynikaj4
mozliwoSci montazu w terenie.

Pvtanie 26:
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zan6wienia, pkt.7.1.
Prosimy o informacjE jak+ procedurg ZamawiajEcy przewiduje w sytuacji braku porozumienia
Zamawiaj4cego i Wykonawcy z Konsenvatorem Zabytk6w oraz brakiem mozliwoSci
montazu dodatkowych konstrukcji/ryykorzystania istniej4cej infrastruktury w celu montazu
vz4dzen wwymaganej przez Zatwierdzcnie .Typu oraz wymagania Zarnawiajqcego
konfiguracji. Wykonawca na tym etapie bez dokument6w, o kt6rych wspomina w
poprzednich pytaniach nie jest w stanie przewidzief
istniej4ce konstrukcje bgd4 w stanie
"?y,
przenieS6 wymagane obci4zenie i
Konserwator
Zabytk6w wyrazi zgodg na monta1
"Vy
dodatkowych element6w w konfig.ruacji
ur4oZliu,iaj4cej prawidlowe funkcjonowanie
systemu. W takiej sytuacji zloZenie oferty w tym przgtargumoZe okazac sig niemoZliwe.
'

OdpowiedZ:
Procedury podejmow arre ptzez Zmawiajqcego bgd2 zgodne
zapisami podpisanej umowy.

z

zapisanti SIWZ

w

tym z

Pvtanie 27:
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zarn6wienia, pkt. 7. 5.
Prosimy o wykreSlenie deklaracji procentorvej sprawnoSci kaZdego z dostarczanychurz1dzeh.
Zamawiajqcy nie przewidzial takiej deklaracji w formularzu ofertowym, dodatkowo zapisy
o sprawnoSci 360 dni w roku jest niekompatybilny z zapisem 14 dni przewidzianych na
dokonanie napraw (plus dodatkowe dni w zaleZnoici od stopnia skomplikowania naprawy).
Ze wzglgdu na potraktowanie ka4dego systemu , przez ZamawiajEcego oddzielnie,
Wykonawca nie jest w stanie utrzymai wT4dzeria w- wymaganej sprawnoSci przy
jakiejkolwiek awarii.
OdpowiedZ:
zarnawiai4cy wykresla z opisu Przedmiotu Zam6wienia punkt 7.5.

Pvtanie 28:
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D oly czy Opi su

Przedmiotu Zarn6wienia, pkt. 8. 3 .
Prosimy ZamawiajEcego jako zarz4dzaj4cego ruchem o okreslenie, czy wymagane bgdzie
przez Zamawiaj4cego zastosowanie drogowych barier energochlonnych lub oslon
energochlonnych i czy ewentualnie na takie oslony zgodq wyrazi Konserwator Zabytkow?

Odpowiedi:
Zamawiaj4cy nie jest organem zarzqdzaj4cym ruchem w m.st. Warszawie i nie moze okreSlii
wymagania odnoSnie zasadnoSci zastosowania barier energochlonnych lub oslon.

Pvtanie 29:
D oty czy Opisu Przedmiotu Zam6wienia, pkt. 8. 9.

W SIWZ ZamawiaiEcy wymaga minimum 60 miesigcy gwarancji natomiast w OPZ pisze
o minimum 24 miesi4cach. Prosimy o ujednolicenie dokumentacji i wskazanie, jaki jest
minimalny wymagany okres czasu gwarancji jakoSci. JednoczeSnie chcemy podkresli6, Ze
nawet 60 miesigcy gwarancji przy systeniie wymagaj4cym legalizacji bgdzie znaczqcym
kosztem, kt6ry bgdzie musial zosta1, wliczony w ofertg Wykonawcy, co spowoduje znacz4ce
zwigkszenie koszt6w wykonania systemu u'stosunku do wczesniejszego szacunku.
OdpowiedZ:
zamawraj4cy zmienia zapisy opisu Przedmiotu zarnowienia punkt 8.9.
Przed zmianq,,Instalowan e urz4dzeria musz4 byd,objqte minimum 24 miesigc zn4 gwarancjq
jakoSci,(...)"

Po zmianie ,,fnstalowane urzqdzenia musz4 by6 objr;te minimum 60 miesigczn1 gwarancj4
jakoSci,(...)"

Pvtanie 3O:
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zam6wienia, pkt. 8.9.
Czy Zamawiaj4cy zapewni kartg Sllrt pracuj4c4 w sieci ApN Centralnego Systemu
Przetwarzania GITD? Jest to niezbgdny element w celu integracji dostarczanego systemu
z Systemem CANARD GITD. Czy pozostale karty SIM wraz , ,.*"..-,
gdzie bgdzie
zestawiony lokalny APN tak2e zostan4 zape,r,vnion e pr.4e4 T.amawiaj4cego?
OdpowiedZ:
zamawiaj4cy zapewni jedn4 (l) kartg sIM pracuj 1cE w zamknigtym ApN, na kazde
urz4dzenie. Karta ta bgdzie odpowiedzialna za komunikacjg pomigdzy urz4dzeniem, a CpD
CANARD.

Pvtanie 31:
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zam6wienia, pkt. 1 0.4.
Prosimy o potwierdzenie, ze osoby .vqYznaczone do szkoleniaze strony ZamawiajEcego bgd4 z
Warszawy i Wykonawca w przypadku przeprowadzenia szkoleri w Warszawi" ,i. Uiari.
musial zapewni6 dodatkowych nocleg6w.

Odpowiedi:
Zamawiajqcy potwierdza,2e osoby .vqYznaczane do szl,;olenia ze strony Zamawiaj1cego bgd4

z Warszawy i Wykonawca w przypadku przeprowadzenia szkoleri w Warszawie nie

musial zapewni(, dodatkowych nocle g6w.

Ugazie
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Zamawiaj4cy informuje, Ze poL.rawia \4 Specyfikacji Istotnych Warunk6w
Zam6wienia omylkowo zmienion4 punktacjg punktu 13 i 14 rozdzialu I. Otrzymuj4 one
brzmienie:

,,I3.
l3'1.

Miejsce i termin sldadania ofert
Oferty powinny byc zlo?;one w terminie do I 5.0'7.2019r. do godziny 10:00 w spos6b
okre5lony w pkt. 8.2. SIWZ.
13.2. W przypadku otrzymania oferty przez Zamawiajqcego po terminie skladania ofert,
Zamawiaj4cy niezwlocznie zawiadamia WykonawcQ o zloZeniuoferty po terminie oraz
zwraca ofertg po uplywie terminu do wniesienia odwola.nia.

14.

Terminy mti4zaruaofertq

14.1. Termin zwi4zaniaofert4 wynosi 60 dni. Bieg terminuzwi4zania ofert4 rozpoczyna sig
wazz uplyr,vem terminu skladania ofert.
14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego moze przedltayctermin
zwiqzania ofert4, ztym 2e Zarnawiaj4cy mole tylko raz, co najmniej rru 3 d.ri przeduplywem
terminu zwi4zaniaofert4, zwrocii sig do Wykonawc6w o wyrazenie zgody naprzedluzenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jr,dnak niz 60 dni. Zgodana przedluZenie
terminu zwiEzania ofert4 winna by(, wyrazona na piSn-rie (nie moie by6 dorozumiana),,.

Skorygowany formularz oferty, wz6r umowy oraz Opis Przedmiotu Zarn6wienia
zamawiajqcy zarlrrieszczanaswojej stronie yruaryzora*u*.pl w odrgbnych plikach.

Nowy termin skladania i otwarcia ofert
Skladanie ofert: 17.07.2019 r; g. 10:00
Otwarcie ofert: 17.07.2019 r. g. 10:30
W zw\qzku

z

powyZszym

brzmienie:

w rozdziale I

SIWZ pkt., 13.1., 15.1., otrzymuiq nowe

,,13.1. oferty powinny byc zlozone w terminie do r7.07.2019r. do godziny l0:00 w spos6b

okreSlony w pkt. 8.2.

SIWZ".

.

,,15.1. Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej l2O, w
Warszawie, w sali nr 311, w dniu 17.07.2019r. , o godz. 10:30".
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