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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,,Dostawg i monta2 odcinkowego pomiaru prgdko5ci na moScie Poniatowskiego.,,

Nr po s t gpowani a ZDMIUMIDZP I lD2tpN I BE I 19

Miasto Stoleczne Warszawa -Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. I pkt
3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo Zamdwiefi Publicznych (Dz. i. z
2019, poz. 1843) odpowiada na pytanie Wykonawcy oraz dokonuje zmiany tresii specyfikacji
istotnych warunk5w zam5wieni a poprzez'. skorygowanie warunku opisanego w punkcie
7 .2.2.1 SIWZ, oraz zmiang terminu skladania i otwarcia ofert.

Pvtanie 1:
Dotyczy pkt.7 .2.2.1. srr. 6 SIWZ
Prosimy o zmiang dlugoSci okresu wykonania dostawy stacjonarne go urzqdzenia
rejestruj4cego slu24cego do pomiaru Sredniej prgdkoSci z3 do 5 lat przed uplywem terminu
skladania ofert.
Ostatnia dostawa takiego urzqdzenia na rynku polskim nastEpila w roku 2016, przez co min4l
juZ termin r6wny 3 lat od tego wydarzenra. Wszystkie pozostale dostawy odbyiy sig przed
2016 rokiem.
Bez tej zmiany Zaden podmiot w oparciu o polskie referencje nie bgdzie m6gl zlobyd oferty
w przetargu

Odpowiedf,:
ZamawiajEcy zgadza sig na wydtu2enie dlugoSci okresu wykonania dostawy stacjonarnego
urzqdzenia rejestruj4cego slu24cego do pomiaru Sredniej prgdkoSci z 3 do 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert. Warunek opisany w punkci e I .2.2.1 zostanie skorygowany
w powyZszym zakresie.

W zwi4zku z powyZszym:

punkt 7.2.2.1 SIWZ otrzvmuie brzmienie:

,,J.2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal (w przypadku
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Swiadczeri okresowych lub ci4glych r5wniez wykonuje): co najmniej jedn4 dostawg
ilotyczqc4 dostarczenia stacjonarnego urz4dzenia rejestruj4cego slu24cego do pomiaru
Sredniej prgdko5ci, opracowania projekt6w wykonawczych dla instalacji takiego
urz4dzenia i jego konfiguracjg.

UWAGA:
Warunek musi byd spelniony niezale2nie od iloSci czgsci, na kt6re bgdzie zloLona
oferta."

Punkt 9.1.3. SIWZ otrzvmuie brzmienie:

wykazu uslug wykonanych, a w przypadku Swia dczen okresowych lub ci4glych rO*niez
wykonywanych, w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a
je2eli okres prowadzenia dziatalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot5w, na rzecz kt6rych uslugi zostaly wykonane
- zalTcznik nr 4 do sIWZ (,,Doswiadczenie wykonawcy"). Do powy2szego wykazu
powinny byc dolqczone dowody okreslaj4ce, czy wymienione w wykazie uslugi zostaly
wykonane lub s4 wykonywane naleZycie, przy czym dowodami, o kt6rych mowa sQ
referencje b4d2 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego dostawy lub
ustugi byly wykonywane, a w przypadku Swiadczeri ci4glych lub okresowych s4
wykonywane, a jeileli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyska6 tych dokument6w - oSwiadczenie Wykonawcy; w przypadku Swiadczeri

h lub nadal wvk

W zwi4zku zpowyZszymw rozdziale I SIWZ pkt.,
,,13.1. Oferty powinny by(, zlo2one w terminie do
okreSlony w pkt. 8.2. SIWZ".
,,15.1. Otwarcie ofert nast4pi
Warszawie, w sali nr 311, w dniu

13.1., 15.1., otrzymujq nowe brzmienie:
12.12.2019r. do godziny 10:00 w spos6b

w siedzibie Zamawiajqce1o przy ul. Chmielnej l2O, w
12.12.2019r., o godz. 1l:00".

renci

przed uplywem terminu skladania ofert."

Skorygowany zalEcznik nr 4 ,,DoSwiadczenie Wykonawcy" Zamawiajqcy zamieszcza na
swojej stronie wu r.v.zdru.u,ru,.pl w odrgbnym pliku.

Nowy termin skladania i otwarcia ofert
Skladanie ofert: 12.12.2019 r. g. 10:00
Otwarcie ofert: 12.12.2019 r. g. 11:00

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia,ZamawiajEcy
dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt 2) ustawy prawo
zam6wieri publicznych.

JednoczeSnie zgodnie z art. lLa ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj4cy niezwlocznie po
ptzekazanru zmiany treSci ogloszenia o zam6wieni rzgdowi Publikacji Unii Europejskiij,
zamieszcza informacje o zmianach na stronie internptqwej.
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