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Dot. postEpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,,Pobieranie oplat za post6j w strefie platnego parkowania niestrzeionego z
wykorzystaniem kanal6w/platform mobilnych,,.

Numer postgpowa nia ZDMITJMIDZP lg ltpN 17 8t 19

Miasto Stoleczne Warszawa - ZarzEd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. I pkt
3) oraz ust.4 Ustawy zdnia2g stycznia2}O4 r. Prawo Zam6wiehFublicznych(Dz.tJ. zZ0l9,
poz. 1843) odpowiada na pytania Wykonawc6w oraz dokonuje zmiany tresci specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wieni a poprzez uszczeg6lowienie zapisu warunk6w udzialu
w postqpowaniu, oraz zmiang terminu skladania i otwarcia ofert.

Pytanie I
Dostarczona przez Par[stwa dokumentacja e-PlatnoSci w rozdziale drugim zawiera
tekst:
" 2.2. Og6lna koncepcja wymiany informacji
' Komunikacia z uslugq e-Platnoici odbywa sig za pomocq szyny danych ZDM. Architektura,
sposdb dostgpu oraz spos1b autoryzacji 2qdari przedstawia osobna dokumentacja - wstgp do
integracji z szynq danych."

Prosimy o dostarczenie wspomnianej powyZej dokumentacji - wstgpu do integracji z szyn4
danych - w celu prawidlowego okreslenia koszt6w po naszej stronie.

OdpowiedZ
Petna dokumentacja dotycz}ca szyny danych stanowi zalqczniknr I do opZ.

Pytanie 2
Prosimy o sprecyzowanie zapisu powtarzajacego sig w rozdzialelslwz, punkt 7:
"UWAGA: warunek dotyczy skladania oferty na jednq czgit. W przypadku sitadania oferty
na dwie czgici Wykonawca musi spelnit powyzszy warunek odrgbnie dla ka2dej z czgici."

Czy oznacza to w praktyce, iZw p61niejszym toku postgpowania w
czgSci Wykonawca bgdzie musial dostarczy6 odpowiednio:

przypadku oferty na dwie

a) Sprawozdania Finansowe Swiadcz4ce o zysku netto 2x I 000 000,0 O zl, czyli Z OOO 000,00
zl lqcznie;
b) polisg na sumg gwarancyjn4 co najmniej 2x r50 000,00 zl, czyli 300 000,00 zl;
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c) udowodnii Swiadczenie 2x uslugi polegaj4cej na pobieraniu oplat z wykorzystaniem
platform mobilnych w iloSci co najmniej 2 500 000 transakcji rocznie, czyli 5 000 000
transakcji l4cznie;
d) udowodnic zatrudnienie 2x zespolu 8 os6b spelniaj4cych opisane w SIWZ wymogi, lqcznie
16 os6b?

OdpowiedZ
a) b) ,,UWAGA" nie dotyczy punktu 7.2.1. SIWZ. Wykonawca, musi spelniai warunki
opisane w punkcie 1.2.1 SNVZ tj. Sredni przych6d za ostatnie 3 lata obrotowe nie mniejszy
niz 1 000 000,00 zl,oraz polisg OC nie mniejsza niz 150 000,00 zl,niezalehnie od ilo5ci czgsci
na jakie zostanie zloZonaoferta.
c) Warunek opisany w punkcie 7.2.2.1. SWZ zostanie doprecyzowany w powyzszym
zakresie.
d) W przypadku skladania ofert na dwie czgsci Wykonawca ma wykazac zatrudnienie zespolu
po 8 os6b nakaZd4czEic -przy czym nie mog4 by6 to te same osoby. Warunek opisany w
punkcie 1.2.2.2. swIZ zostanie tszczeg6lowiony w powyzszym zakresie.

Pytanie 3
W rozdziale I podpu nkt 7 .2.2.2 zamieszczaj4 Paristwo wym6 g :
"Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujqce sig kwalifikacjami zawodowymi,
uprawnieniami, doiwiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostanq
im powierlone, (...)"

Prosimy o informacj Q, czy istnieje wymdg zatrudnienia:
a) obywateli polskich;
b) os6b zamieszkalych w Polsce, niezalehnie od obywatelstwa (rezydent6w podatkowych)?

Odpowiedi
Osoby zatrudnione musz4 postugiwa6 sig biegle jgzykiem polskim. Warunek opisany
w punkcie 1.2.2.2. swz zostanie uszczeg6lowiony w powyzszym zakresie.

Pytanie 4
W nawi4zaniu do tekstu rozdzialuv SIWZ (Opz),podpunkt 2.7:

"Mozliwoit kontroli waznoici biletu parkingowego. Kontroler, przy pomocy posiadanego
sprzgtu (telefon kom6rkowy, terminal kontrolerski z kartq SIM), musi miet mo2liwoit
samodzielnej kontroli wniesionej optaty, poprzez transmisjg danych przez tqcze internetowe
GPRS i wystanie SMS-a sprawdzajqcego. Wykonawca jest zobowiqzany do zapewnienia
bezptatnego numeru telefonu, na kt6ry bgdq wysylane SMS-y sprawdzajqce statui ustugi. W
SMS-ie zwrotnym bqdi zwrotnej transmisji danych GPRS, zamawiajqcy otrzyma informacje
w formacie: (numer rejestracyjny, ,,optacony" lub ,,nieoptacony", rok, miesiqc, dziiri,
godzina, minuta, sekunda, data wykupienia biletu, data zakonczenia parkowania, dane
dotyczqc e p op rzednie go bile t u ). "

Prosimy o informacjp jake iloS6 SMS6w zwrotnych w ci4gu roku lub miesi4ca powinniSmy
uwzglgdnic w celu prawidlowego okreslenia koszt5w po naszej stronie.

Odpowiedf
Odpytanie za pomoc4 SMS jest jedn4 z dw6ch form odpytania. IJdzial iloSciowy
poszczeg6lnych kanal6w, Wykonawca musi oszacowa6 we wlasnym zakresie.
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ZamawiajEcy dodaje jedynie, 2e preferowanym kanalem odpytania jest transmisja pakietowa
danych, a Srednia lEcznaliczba odpytan w miesi4cu to 420.000.

W odpowiedzi na powyZsze pytania Zamawraj4cy zmienia treS6 Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zam5wienia poprzez uszczeg6lowienie warunk6w udzialu w
postgpowaniu.

Punkt 7.2.2.1 otrzymuie brzmienie:

,,Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeaeli okres
prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal (w przypadku Swiadczeri
okresowych lub ci4gtych r6wnieZ wykonuje) uslugg lub usfugi polegaj4ce na pobieraniu
odat z wykorzystaniem platform mobilnych w ilo5ci l4cznej co najmniej 2 500 000
transakcji rocznie, przy czym zakres Swiadczonych uslug MUSI obejmowad pobranie
oplaty otaz zdaln4 weryfikacjg faktu wniesienia platno5ci lub dokonania zakupu.

UWAGA:

W przypadku skladania oferty na dwie czgsci Wykonawca musi wykazai,2e wykonal
(w przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4gtych r6wnie2 wykonuje) usluee lub

iloSci
Iacznei co naimniei 5 000 000 transakcii rocznie, przy czym
MUSI obejmowa6 pobranie optaty oraz zdaln4 weryfikacjg
lub dokonania zakupu."

Punkt 7.2.2.2 otrzymuie brzmienie:

,,Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi,
uprawnieniami, doSwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zosian4
im powierzone, zgodnie z poniZszymwykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba os6b - Okres posiadania uprawnieri - Doswiadczenie
zawodowe - podstawa dysponowania.
1. In2ynier projektanUprogramista* - 2 osoby - nie dotyczy - urdzial w projektowaniu,
budowaniu, testowaniu oraz rozwijaniu uslug sieciowych, w co najmniej 2 projektach, w
kt6rych zrealizowane zostaly dwukierunkowe uslugi sieciowe z iyt<oriystaniem SOAp,
wsDL, RESTful, JSON, xML, przetwarzajqce masowe ilosci danych (min. 10.000
wywolarVgodz.) - podstawa dysponowania (umowa o pracg);
2. ,,Opiekurn" Zamawiaj4cego (osoba dedykowana do kontakt6w z Zamawiaj4cym)*
- 1 osoba -nie dotyczy - nie dotyczy - podstawa dysponowania (umowa o praca);
3. Pracownik wsparcia technicznego, obslugi klienta (zdarnego)* - 5 os6b - nie dotyczy -3 lata pracy na stanowisku telefonicznego wsparcia klienta uslug mobilnych - podstawa
dysponowania (umowa o pracg);

x osoby wymienione w powyZszym wykazie musz4biegle postugiwad sig jEzykiem polskim.

zakres Swiadczonej uslugi
faktu wniesienia platnoSci
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W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia,Zamawrajqcy
przedlu1a termin skladania i otwarcia ofert zgodnie z art. 38 ust 6 Pzp.

Nowy termin skladania i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert: 11.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 11.10.2019 r. godz. 11:00

Rozdzial I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymuje nowe brzmienie:
,,8.12. Ofertg naleZy umieScii w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiaj4cym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byc oznaczone nazw4
(firm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarz4d Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane Oferta na ,,Pobieranie opilat za post6j w strefie
platnego parkowania niestrze2onego z wykorzystaniem kanal6w/platform mobilnych,'.

Nr postgpowania ZDMIUMIDZPlgltPNlTSllg. Nie otwierad przed dniem 11.10.2019r.
do godz. 11:00"

,,13.1. Oferty powinny by6 zlolone w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy
ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 11.10.2019r. do godziny 10:00."

,,15.1. Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawraj4cego przy ul. Chmielnej l2O,
w Warszawie, w sali nr 3ll w dniu f 1.10.2019r., o godz.ll:00.,,

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiaj4cy
dokona zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu zgodnie z art. 3g ust. 4a pkt 1 pzp.

Zgodnie z afi. 12a ust 3 Pzp niezwlocznie po zamieszczeniu zmiany treSci ogloszenia
o zam6wieniu w Biuletynie Zamdwieh Publicznych, Zamawiaj4cy zamieszcza informacje
o zmianach na stronie internetowej.
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