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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,rDostawg i monta2 odcinkowego pomiaru prgdko5ci na mo5cie Poniatowskiego."

Nr postgpowania ZDM/IdI{.IDZP E3 nN | 47 I 19

Miasto Stoleczne Warszawa . Zaru4d Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz.IJ. z 2018r. poz. 1986
zp6in. zm.) wyjaSnia treS6 SIWZ.

Pytanie I
Czy uwzglgdniaj4c funkcjonalnoSci przyrz4du INTETjRA 3D niewymienione w ogloszeniu,
zmieniaj4ce koncepcj g Zamawiaj?cego, ale zapewniaj4ce spelnienie zaloaen dla systemu,
Zamatiaj4cy dopuszcza zakup przyz4du niespelniajqcego wymagari (SIWZ rozdzial V pkt
7.4).

Odpowiedi
Urz4dzenie dostarczone i zamontowane przez Wykonawcg musi spelniai warunki okreSlone
w SIWZ.

Pytanie 2
Czy zamawiajEcy dopuszcza instalacjg jednego urz4dzenia integruj4cego po stronie
CANARD obsluguj4cego wszystkie obecne (lub kclejne) przyrzEdy pomiarowe? Takie
rozwiryanie znaczqco obnizy koszty, nt|ycie energii jak r6wnie2 eliminuje sig dodatkowy
element w systemie. Takie rozwiqz,alie jest powszechnie stosowane gdy uZytkownik
obsluguje przyrzTdy r6imych producent6w.i nie,ma szgzeg6\nych przeslanek do stosowania
takiego rozwiryania w Polsce

OdpowiedZ
System odcinkowego pomiaru prgdkoSci na moScie Poniatowskiego w tym jego urzEdzenia
skladowe dostarczone i zamontowaf,reprzez Wykonaw:cg musz4 spelnia6 warunki okreslone w
SIWZ zar6wno pod wzglgdem technic4nym jak i funkcjonalnym.-
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Pytanie 3
izy Zamawiajqcy bior4c pod uwagg sytuacjg rynkow4 @rak rynku zbyr_od 2015r) odst4pi
od poniZszego wymogu ? :

Odpowiedt, 
.

Zgodnie z punktem 7.2.2.1. SIWZ ,,!T,ykonowca.',w.olvesie ostatnich 3 tat przed uplywem
terminu sHadqnia ofert, a jeieli olves'. prowadzenio dzialalnoflci jest tv6tszy I w ty*- o-lorsie
wykonal (w przypadku iwiadczefi olvesowyeh lub ciqglych rdwniei wykonuje): co najmniej
dwie dostuwy dotyczqce dostarczenia stacjonarnego urzqdzenia rejestrujqcego slutqcego io
pomiaru Sredniej prgdkoici, opracowania projektdw wykonawczych dla instalacji ti*iego
urzqdzenia i j ego kontiguracjg".

Zamawiaj1cy podtrzymuje warunki okreSlone w SIWZ.
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