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

na:

Nr postgpowania ZDMIUMIDZP I 102tPNl88/19
Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. I pkt
1) Ustawy z dnia 29 styczma 2004 r. Prawo Zam6wren Publicznych (Dz. U. z 2019, poz.
1843) odpowiada na pytania Wykonawc6w.

Pvtanie 1:
Dotyczy OPZ, pkt 8.2. str.8.
Prosimy o informacj7, czy urzqdzenia takie jak kamera

+

zewnQtrzny oSwietlacz moZna
bgdzie zainstalowa6 na najbli2szych wie2ycach zwi1zanych z punktami
pocz4tkowym/koricowymi poszczeg6lnych odcink6w? Czy same sterowniki r6wniez bgd4
mogly by6 instalowane wewnqtrztych samych w\eLyc?

Odpowiedf:
Montaz vz4dzeh na wieZycach jak r6wnie? w ich Srodku jest mo2liwy, a zgodnie z
OPZ, zastosowane rozwiEzania projektowe musz4 uzyskad zgodg Mazowieckiego
Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w. Aspekty techniczne projektowanych element6w
mocowanych do konstrukcji mostu, wiaduktu lub wiezyc np. wspornik6w, w tym m.in. ich
material, rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego czy sposSb montailu nale2y, zgodnie z OPZ,
uzgodnid z Wydzialem Obiekt6w In2ynierskich i Ochrony Srodowiska ZDM. Uzgodnieniu
r6wniez podlega wykorzystanie ju2 istniej4cych element6w wie2yc.
PYtanie 2:
Dotyczy OPZ, pkt.8.2. str.8.

ChcielibySmy podkreSlii, 2e ze wzglgdu na uzyskanie legalizacji pierwotnej systemu,
wymagania GITD w stosunku do system6w uZytkowanych oraz nieprzerwowQ pracg przez 24
godz./dobg wynikaj4c4 z pkt. 1.6, str. 3 OPZ system musi by6 podt4czony do sieci pr4du
stalego. Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy dysponuje w kaZdej z wie?yc objgtych
zamSwieniem takim zasilaniem i Wykonawca nie bgdzie musial fizycznie budowa6 przyl4czy
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do wskazanych wieZyc, jedynie pomigdzy wiezycami a sterownikiem systemu.

Czas

przylqczenia nowego obiektu do sieci innogy Stoen Operator trwa 18 miesigcy od daty
podpisania umowy przylEczeniowej i nie bgdzie zaleZny w Zadnej mierze od Wykonawcy.
W zwi4zku ztym wykonanie zadania wt4cznie z podaniem napiEcia moze nie by6 mo2liwa do
zrealizowania w zalozonym terminie. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie,2e w przypadku
oczekiwania na wykonanie prac przyl4czeniowych przez Operatora Zamawiajqcy wydluzy
czasrealizacjrzadania zgodnie z $18 wzoru umowy o czas zakohczenia ww. prac plus czas
niezbgdny do wykonania pozostalych czynnoSci, kt5re bgd4 wymagaly stalego zasilania.

Odpowiedf :
Zamawiajqcy informuje, 2e dysponuje stalym zasilaniem w dw6ch pierwszych wieZycach
mostu od strony Centrum ( po stronie stacji Powi5le i Muzeum Narodowego ), do kt5rego
moZna podlEczy(, urzEdzenia systemu pomiaru prgdkoSci odcinkowej. Dodatkowo szafy
oSwietleniowe z ktSrych mozna podl1czy(, zasilanie 24 h I dobg znajdq4 sig przy
ul. Smolnej 9 ( okolice Domu Kultury Sr6dmieScie ), na Slimaku wjazdowym z Wistostrady
na most w strong Centrum Miasta, na 4e2dzie z mostu na Wat Miedzeszyriski, na
przycz6lkach mostu Poniatowskiego po stronie praskiej i Sr6dmiejskiej.
Pvtanie 3:
Dotyczy OPZ, pkt.8.2. str.8.

Prosimy o potwierdzenie, 2e umowy o przylqcza energetyczne oraz umowy na dostawg
energii elektrycznej zawrze Zamawiaj4cy i bgdzie ponosil koszty energii wymaganej do
prawidlowego funkcjonowania systemu. Wykonawca moze jedynie wsp6luczestniczy(,
w przygotowaniu i doprowadzeniu do przygotowania do tych um6w.

Odpowiedf:
Zamawril1cy zna standardowe warunki przylEczeniowe Innogy Stoen Operator. W zwiqzku z
tym w celu umozliwienia terminu realizacji zgodnie z OPZ preferuje w pierwszej kolejnoSci
zasilenie instalacji pomiarowych z istniej4cych przylqczy bgd4cych w gestii Zamawiajqcego.
Zamawiaj4cy potwierdza, 2e umowy o przylqcza energetyczne oraz umowy na dostawg
energii elektrycznej ( o ile bgd4 potrzebne ) zawrze Zamawiaj4cy i bEdzie ponosil koszty
energii wymaganej do prawidlowego funkcjonowania systemu. Wykonawca bgdzie jedynie
wsp6luczestniczyc w przygotowaniu
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doprowadzeniu do podpisania tych um6w.

Pvtanie 4:
Dotyczy OPZ, pkt. 8.3. str.9.

Czy ZamawiajEcy przewiduje zastosowanie drogowych barier ochronnych lub oslon
energochlonnych w miejscach instalacji systemu? Koszt barier spelniaj4cych wymagania
wszystkich podmiot6w, kt6re bgd4 braly udzial w ewentualnych uzgodnieniach znacz4co
moze podro2ed ewentualn4 ofertg.

OdpowiedZ:

Zamawiajqcy nie przewiduje zastosowanie drogowych barier ochronnych lub oslon
energochlonnych w miejscach instalacji systemu, lecz w ramach zadania Wykonawca ma
wykona6 i wdrozyd projekt organizacji ruchu uwzglgdniaj4c wszystkie jego elementy.
Pvtanie 5:
Dotyczy Zalqcznrk nr 1 do wzoru umowy
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Prosimy o wykreSlenie ze wzoru zabezpieczenia sformulowania ,,za wady fizyczne lub
prawne" i zast4pienia ich ,,za wady frzyczne". Gwarant nie bgdzie ponosil odpowiedzialnoSci
finansowej za wady prawne wynikle z dzialan, na kt6re ani Gwarant ani Wykonawca nie maj4
wplywu.
OdpowiedZ:

Wz6r gwarancji nalezytego wykonania umowy zostal wprowadzony jako zarzEdzenie
Dyrektora Zarzqdu Dr6g Miejskich do stosowania w procedurach przetargowych i jest
toZsamy ze wzorami gwarancji w innych postgpowaniach Zamawiajqcego. Zamawiaj4cy nie
zmienia zapisu w ZalEcznlku nr 1 do wzoru umowy.

Pytanie 6:
Dotyczy Zal4cznlk nr I do wzoru umowy, $ 2 pkt.2.

W

ramach niniejszego postEpowania Wykonawca musi przedstawic zabezpieczenie
nale2ytego wykonania umowy w wysokoSci 5Vo wartoSci umowy brutto. W ramach
nienaleZytego wykonania Wykonawca odpowiada przed Beneficjentem Gwarancji w calym
zakresie zabezpieczenia wynoszqcym 5Vo, natomiast w ramach rgkojmi za wady fizyczne lub
prawne 3O7o od kwoty GNWU, czyh l,5Vo wartoSci umowy brutto. Zgodnie z zapisem g 2
pkt.2. Gwarant bgdzie odpowiadal sumarycznie w skrajnym przypadku na 6,5%o wartoSci
umowy brutto, co jest sprzeczne z g6rnq granic4 odpowiedzialnoSci Gwaranta na poziomie
57o. Prosimy o zmianE zapisu $ 2 pkt.2. poprzez dodanie zdania,2e maksymalna wysokoSi
wyplaconej kwoty z tytulu gwarancji nie mo2e przekracza(, wyznaczonego progu 5Vo wartofici
kontraktu brutto.
OdpowiedZ:

Wzdr gwarancji naleZytego wykonania umowy zostal wprowadzony jako zarzEdzenie
Dyrektora Zarzqdu DrSg Miejskich do stosowania w procedurach przetargowych i jest

tozsamy ze wzorami gwarancji w innych postgpowaniach Zamawiaj4cego. Zamawiaj4cy nie
zmienia zapisu w Zalqcznlku nr 1 do wzoru umowy, g 2 pkt.2.

Pvtanie 7:
Dotyczy Zal4cznlk nr

1

do wzoru umowy, g 2 pkt.2.

Prosimy o wprowadzenie zapisu, 2e wezwanie do zaplaty bgdzie zawiera1, oSwiadczenie
Beneficjenta o kwocie naleZnej z tytulu gwarancji, o kt5r4 obnizona bgdzie odpowiedzialnoS6
Gwaranta z danego tytulu. W tej chwili w ramach przedstawionego wzoru takiego
mechanizmu nie ma.
OdpowiedZ:

WzSt gwarancji naleZytego wykonania umowy zostat wprowadzony jako zarz4dzenie
Dyrektora Zarzqdu Dr6g Miejskich do stosowania w procedurach przetargowych i jest

to2samy ze wzorami gwarancji w innych postgpowaniach Zamawiaj4cego. Zamawiaj4cy nie
zmienia zapisu w Zalqcznlku nr 1 do wzoru umowy, $ 2 pkt.2.

Pvtanie 8:
Dotyczy Zal4cznlk nr
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1

do wzoru umowy, g 3 pkt.2.

Prosimy

o

$3

to,

zdaniem wykonawcy, ze wzglgdu na
nieprecyzyjnoS6 zapisu, wymaganie nadmiarowe, a jednoczeSnie reszta zapis6w w l\OVo
zabezpiecza interes Zamawiajqcego i gwarantuje wyplacenie LEdanej kwoty.
wykreslenie

pkt.Z. Jest

Odpowied2:

Wz6r gwarancji nale2ytego wykonania umowy zostal wprowadzony jako zarzqdzenie
Dyrektora Zarzqdu Dr6g Miejskich do stosowania w procedurach przetargowych i jest
toZsamy ze wzorami gwarancji w innych postgpowaniach Zamawiaj4cego. Zamawiaj4cy nie
zmienia zapisu w Zal4czniku nr 1 do wzoru umowy, g 3 pkt.2.

Pvtanie 9:
Dotyczy Zalqcznlk nr I do wzoru umowy, g 7 pkt.2.

W celu poprawy przejrzystoSci

dokumentu i pewnoSci braku zlej interpretacji prosimy
o wprowadzenie pomigdzy okreslenie ,,ustawy o dziatalnoSci ubezpieczeniowej" oraz
okreSlenia ,,ustawy Prawo Bankowe" slowa lub.W zaleZnofici od instytucji, Gwarant moze
dzialac w oparciu o jedn4lub drug4 ustawg.
OdpowiedZ:

Wz5r gwarancji naleZytego wykonania umowy zostal wprowadzony jako zarzqdzenie
Dyrektora Zarzqdu Dr6g Miejskich do stosowania w procedurach przetargowych i jest
to2samy ze wzorami gwarancji w innych postgpowaniach Zamawiajqcego. Zamawiaj4cy nie
zmienia zapisu w Zalqcznlku nr I do wzoru umowy, $ 7 pkt.2.
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