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Dotyczy : postgpowania prowadzonego y1y9i. przetargu nieograniczonego na:,,Pom iary ruchu na biei4ce potrzef, y zDM wiatach"z,2' -2022(pomiary ruchukolowego ze struktur4 rodzajow4 i kierunk"*+ ;;;k;zowaniach),,.
Nr postgpowania ZDM/UMIDZ\ I 3 | /pN 127 /20.

w zwi4zku.lpltTlTni ottzymanymi od uczestnika postgpowania Miasto stoleczneWarszawa - ZarzqdDr6g Miejskich odpowiada:

Pytanie 1:
zamawiajqcy wymaga w pkt 7.2.2. slwz w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowejWkazania si g nastgpuj ?cym doSwiadczeniem :
wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jekeli olcresprowadzenia dzialalnoici iest lcrfitszy - w tym olcresie wykonal (w przypadku iwiadczeriokresowych lub ciqgtych r6wnie2 wykonuje); /r"wrLqL \vv PrzyP(

- co naimniei iedno zam,wienie w mieiiie o liczbie co naimniej 300 tysigcy mieszkafic1w, wiednym roku kalendarzowynt, na co nu;,,nif :o 
- 
lirry'iti"xu) skrzyzowaniach w zalvesiet;#:#".n.atg2enia rucrtu korowego, *yiony*unych zgoa.rie , opir.- przedmiotu

ww' warunek zostanie spelniony poprzez wykazanie doiwiadczenia wykonawcypotwierdzonego referenciami, zgodnie z powy2szym, w rqmach wykazania swiadczenia uslugina 30 slcrzy^owaniach w ramich iednii ittugi A ,oir*, nie nalezy przedstawiat np. 3referencji po I0 slvzy2owari tub 6 riferencji po 5 srcrzyzowafr etc.Proszg o wyjasnienie, co zamawiajEy'1oru*;-;;;;, wymaganie, aby referencyjnezam6wienie bylo wlko.nrwge zgodnie z opisem Przedmiotu zamoiieni.a. JeLeliwymaganiedotyczy opisu Przedmiotu zamiwienia w obecnym przetar.gu (a tak nale2y wnosi6), wnoszgo zmiang warunku i usunigcie wymagania, uby ,u^Z*i*i. referencyjne bylo wykonywanezgodnie z opisem Przedmiotu Zam6wienia, ewentualnie zast4pienie go wymaganiem, abyzam6wienie referencyjne dotyczylo pomi arow natgzenia, struktury rodzajowej i analizyrozplyw6w ruchu kolowego na skrzyZowaniach.
wymaganie zgodnosci z opisem Przedmiotu zamowienia 

_w obec nym przetargu jestnadmierne, nieuzasadnione potrzebami .zamawiii;;;;;, preferuje podmiot wykonui4cypomiaty ptzy wykorzystaniu jednej okreslonej "t."r,?-otogii 
(Miovision). zamawiajEcypostawil batdzo obszerne i wyczerpuj4ce *y-uguniu dotyczqce realizacji przedmiotuzam6wienia, kt6re zawarr w opisie pizedmiot'' zaiowien;. 'd;;g"rt., 

"u, wykonawcawkazal sig zam6wi.eni.em refeiencyjnym, kt6re w 100% jest zgodne z wmaganiami opisuPrzedmiotu zam6wienia skutkuje 
-iym, 

ze niewielkie oistgpstwa od warunt6w realizacjizam6wienia dvskwalifikuj4 wykonawca i pozbaw;t ;;'mozriwosc i wykazania sig dan4uslug4, nawet gdy potwierdza ona, ze wykona-.u;rrt ,air"y oo rearizacjizam6wienia.



Odpowiedf:
Wykonawca musl ,Nykazac sig odpowiednim doswiadczeniem potwflll:"r referencjami

zam6wienia wykonanego zgodnie t t^p;;^^i. oyz .Zadai4cy 
pytanre .nie 

ma wiedzy

dotycz4cej potrzeb Zamawial4..go ,;,..i,' stwierdzeni e' 2e tfrmaganie jest 
"nadmietne'

nieuzas adnione potrzeb a mi zimair aj 4ce go" j est nieuzasadnio ne'

Wymaganie wykonania pomiarow tgoinit" z OPZ uzasadnione jest w szczeg6lnogci ze

#-i;-dfu l;ii%l[',j1'":"##:nffi ;""; i.,,.,,"n' 
(oznakowanie, sv gnalizacj a'

przebudowa,,uspokoj enie ruchu dro gowe go" itd')'

b) wykonan ,u unuiit i audytow * ,ufit"'iJ bezpieczefistwa ruchu drogowego tak aby

zminimal\zowa6 ryzyko wyst4pienia wypadku czy kolizi|

c) uzyskaniu inro"nucji o ruch; ;t;;"*vm' kt6r; sa .konie-c-1L:,-11:^:t"lizaili 
zadair

,*i,runy ch, rurr4Aruniem, "ttr'niuni.m 
i p.l uno*aniem ro zwoj u si eci transp ortoweJ

a takze do analiz ekonomicznych orut unili, srodowiskowych, w tym opmcowarua

map akustycznych "u"o*iatliii 

-i"ro'**iE 
d1u spoleczefistwa o zagroaeniach

srodowiska halasem, wykorrysiywan4 m-in. .prr!,twoizeniu 
planu zagospodarowania

prze strzenn ego onz,,P ro gramu L th'ony Sro dowi ska przed hal asem"'

d) podejmo*uniu aecytlro U,rao*i. n"*Vth drog i p"tbudo*ie istniej4cych odcink6w'

opracowywania projekto* orguniracji ruchu, modelu ruchu' odpowiednich prognoz'

jak r6wnie z obliczeh prr.prruo*os1i. Na ich podstawie okreslane s4 wskazniki

ekonomiczne decyduj4ce o t""il"":i irwestycji riru ;e; zaniechaniu' (Nieprawidlowe

przeprowadzenie pomiar6w-;;;; fu;o*ui'ie do *itlomilionowych strat miasta /

paristwa np. w sytuacji, .* kt;;;i nu foarto*ie nieprawidlowych wynik6w pomiaru

ruchu podejmowan. ,4 d..yr]. l, ptriu"dowie skrzyzowafi, kt6re w rzeczywistosci

takiej przebudowy nie potrzeblj4 uiUo skrzyZowania' ktOre wymagalyby przebudowy

wskutek.ri"fru*ialorrrych po-iuro* ruchu nie s4 przebudowywane' )

e) sprawdzeni i, "ry 
inwestycja dofinansow ania z Srodk6w iJE osi4gngla wska2niki

rezultatu w zakresie ruchu @f;d; pomiarach ruchu lub niewykonanie pomiar6w w

sprecyzowanym czasie 
"'oga.aopt 

o*id'ie do cofniecia dotacji UE)'

W kwestii zarztrtvpreferowaniu tonf..rinl t""tt.toto gti Z.amawiajacy stwierdza' .ii OPZ ::::l
przygotowany w t;ki spos6b, uUv 

-1 
tp*LU 5on5ryLf, 

i precyzyjnv przedstawi6 wymaganta

Zamawiai4cego. Zamawiaj4cy * Opy',ti" opisuje tcontretnel'technoiogii' Szczegolowy opis

zamawiaj4cego zawarty w oPZ *y.il." z'iego wredzy, dostgpnych na rynku rozwi4zah r

SciSle okrestony"h o"'etiwan wzglqdem przedmiotu zam6wienia'

Zamawiai4cy postqpuje zgodnie m'in' znastqpuj4cym z otzecznictwem KIO:

o nie jest dozwiline takie sformulowo-'iii 'n'unku, 
ktdte nie wykazuie zwiqzku z

przedmiotem zamdwienia. Waruiek, kt6ry odbiega od przedmiotu zam6wienia' zawsze

ogranicza dostgp do zam6wienia, gdy| nie jest on .obieitywnie 
uzasadniony' obowiqzek

proporcjonalnego powiqzania.*o,irit d* z przedmiorcm )am6wienia nie oznacza jednak

nakazu doprrrirniia do zamdwienia wszyitkich podmiot6w' w tym niezdolnych do jego

realizacji (sad okrggolvy w Krakowie w wyroku z8 maia2014 r' sygn' akt XII Ga

2rrlr4);
o warunki udzialu w postgpowaniu powinny byf oceniane pod kqtem ic-h adekwatnoici do

przedmiotu zamiiienii i pororinwui w icistym zwiqz-ku ze sposobem jego realizacii

lwyrot KIO ; dnia ll ma; a ZO t S r' sygn' akt KIO 829 ll8) '

Pytanie 2:
W zakresie przywolanego powyZej warunku udzialu

7.2.2. SIWZ Zamawiaj4cy wymaga, aby zam6wienie

najmniej j 0 (trzydziestu) skrzyhowaniach'

w postgPowaniu okreSlonego w Pkt

referencyjne bylo wykonywane na co



i{hitr:Y"f'r?::ry:::;:'" 
zmians worunku i ograniczenie wymagania do conajmniej 20

warunek udzial-u w postgpowaniu 
{olrczy 

minimarnego poziomu zdornosci. wymagani e, abyzam6wienie referencyj ne'dotyczyro^11rniuJo.* ;u",";a ruchu t"r"r"g" ,a co najmniej 30skrzyzowaniach jest nadmierne,"ni"ururudnione p'otrrrbumi zamawiffi.go, u przez to w:nT'?'.?:riff ::J,,}',iiff ,'#;::rffiitk*,"*-:oto,',ffi .!g"*,r;;;"i;
jest wpelni wvstraczaiEci, poi"*Lznabvte"doswiaJ;"1iljffi: :::T:;z:;r'[ffixffiulzam6wienia jest pordwnywarne jak dra'30;k;t;;;; . zakres wykonywanych czynnoscipodczas pomiar6w ruchu dla zo iio trtt11'^*"ri-i.riio.r,, czny. czynnosci s4 powtazalne.R6znica wyst9puje.tylko i *ylq,'^i"w diugosci i"^iiu:i-ru^o*i"iiu.'rot"n.;ur 

sprzgtowyjakim posluguje sig wykon;;;;" 
.realiiacii p".i"r"* ruchu alu-zo i 30 skrzyzowanr6wniez nie powoduje r6znic. unaarri" it:.ior;*.. j"\iq: posluguje sig wykonawca

W;:I|o,i[lly 
iuchu drogowego zar6wno aru i ;ur.i dr? btizejnieokreslonej ilosci

u*r**[::#::"*r4,"1#2,:n*ff ;i.,ff ff sl*Tilffi ;l]:ilr#
OdpowiedZ. 

renre na co najmniej 20 sk<rzyZowaniaih.

zamawiaiqcy podtrzymuje wymagania pkt 7.2.2 srwz.zamawiajq.y ptr.*id"1" t iufiiS*uie pomiarow fioony.h z wmaganiami zawart;ymi wopisie przedmiotu. 
.Zimowieniu r;ui": u;&a*"Iu ok. 300 sh,rzy2owaniach zatemzamawiajqcy ustalil warunek uor)uru 

"*- 
norteno;r;; na poziomie jo swzy2owan, costanowi jedynie l0o/o tego, co wykonawcu ugazie',nuriui ,," arizowacw ramach zam6wienia.Z uwagi nu duru^.1i":!:.3:*iffiny.t a" *yk;;;ia pomiar6 w przez zamawiajqcegorealizacja pomiar6w w tym 

'u-yrn.czasie prtL wytonu*.g na 30 skrzyzowaniach jestdowodem na wigksz4 sprawnosi/mozri*osJ;;;;#; 
wykonania przedmiotu zam6wienia

:ilrii:;::Y'*yy:ealiacl-r datv.c'Ev"r' np - tak.jak.sugeruje zadaj4cy pytanie - 20

i,,v\ynvwail;";f#i:',ff lff ';3;'#j:fl "':::,2::,ttmfl,hH[li*f isrodk6w na pomiarv-w kilka miesifcv. z;t" ';;;il; n":adai istotny porencjal mocyprzerobowej potwierdzony odpowiednim dojwi;;;;"1;*. zd,aniem Zimawiajqcego takipotencjal zostanie zagwarcnto*uny przezfrtoy*";, i;;.y ma doswiadczenie w wykonaniupomiar6w natg2eniaruchu toto*.io- * najmniej na 30 skrzyzowaniach.

i^;:Y;JT::;stspowal 
zgodnie Z art..22'us, i. i:'p",,2)*av,iaiqc! otcreita warunki udziatu

a i p i i a *, 
",,,,, #i I /#,y tr:," i : : :,? :i;;:; ::Xf ;;; : : X * *i:* ; ;: fWwykonania zam6wienia, w szczeg6lnolci wyiiziiq, ir;oi;' *inimalne poziomy zdolnosci.,,

Pytanie 3:

l:w:i::i Hff* 
w pkt 7 '2'2' slwz w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej

a) przykladrangrtl.wrnik6wpomiar6w 
fiedno skrzyzowanie);b) specyfikacjg i zdjgcie urz4dzeniarejesiruj4ceg;;;;, kt6rym dysponuje wykonawca.Czy zamawiajqcy - w.zwiqzku z tyi, 2e przedmioto*. wymaganie jest niezgo dne z pzp ikatalogiem dokument6w, jakie *"tu'uye nuy-ug;ne'-oa *ytonawc6w na potwier dzeniewarunk6w udzialu w postgpowanif w zakresie liwalifikacji zawodowych i technicznych,

i*fi:;lkreslenie 
tvch 

'wvm 
ugii, z srwz, dostosowu;ac srwz io ouo*iaruj4cych

OdpowiedZ:
w kwestii t4dania przedlo*enia do oferty nastgpuj4cych dokument6w:a) przykladu raportu wynik6w pomiar6w crl,aiil, ,r.rrylo*unr");



b)specyfikacjiizdjqc\aurz4dzeniarejestruj4"egor^1:-h"-ktorymdysponujeWykonawca
zamawiap"y * a'i.r?6"* ^:^'z6lor.d";i;;i;;ian:v 

slwz i pt<t t'r'i ottzvmar nastQpulqce

brzmienie:
8.3.1

TK

;

'J:;L:^:;-iaj4cy dopuszcza "*"T:l:,ru:Iil,:TT;]:::l'l:"iforJ"'::;:teczne) 
otaz

p 6 r auto maty *"u lli""ffiiliJ'"ffi il**ilffiffi ffi1ff u,T,lf 
*"0 o g I 4d a

zarejestrowane nagranie i w programle (

Odpowiedf:
zamaw\i'4cy nle dopuszcza wykonania pomiarow teclmologi4 rQc,,nE (zr\czan\e rgczne) oraz

polautomat yczn4 tzn. nagranie oUruri 1"'t automatyc;b; 
- 
tu'tipnit czlowiek ogl4da

zarejestrowane nagranie i w programie 
"{o 

Ai""una klika wlasciwy typ pojazdu'

t^Ytb,it;* ,,. Sposob prowadzeni" l-1i:.nTiarowvch 
- wvmagania dotvcz4ce urz4dzen

rejestruj4cych w ppkt 5 Zamawrai4cy wskazuje: I przetuvarzaniq

Sprzgtioprogram-o'onfudopoitiaru'""'V'i"i,"1t-'::.':Truchukolowego't

,:l::,I:X;.:;;:f;';:::,:7:::;!,:i:#::l';ili,,,iif ,,miaru powinno bvt dedvkowane

1!f,(X,"y;;,"*'(;3:;:f:"! /gt urzqdzenie uv1" i:dvkowane 
j.:u o1o sprzeczne w

warunkiem udzialu w post9pow".r"."?*.?i""r- * ot I Jii-',i:Y 9f narzqdzi'jakie bqd4

Hptri1"#Jl*?fi f ;ruX':l;lX:"t^#iffffl Hl11it:*"neotazna jakiej

podstawie zu^u*iusq"y bEdzie""";;^;;; izqdzen\ejttt a"avtowane? Prosimy takZe o

wyjaSnieni e, czy';;;;*^:4ry dopurZ u-rot*iqtunia autorskie i w jaki sposob w sytuacJl

urzqdzeflautorskichna|e2ypoda6informacjewymaganewwykaziedotycz4ceproducentat
modelu? aby wzqdzenie bylo dedykowane, poniewaz jest ono

$tx;-:xlff'"* H#?fTT;;;";;;i" ot.'"stonf* * pu't zz

odpowiedf: i , ---.^.^^ 'r^ .',rrlrnnv.vania oomiar6w ruchu, czy teL nie'
Oceng, czy urzqdzenie jest dedykowane do wykonywania pomiar6w ruc

zamawiq4cy bgdzie wykonywal ;. 
-i;. 

,ru poor,u*i" tptiyrtrtacji i .zdlEcia 'ttzqdzenia

rejestruj4cego ;A tiOrym dylponuje Wyko"u*"u' 
'ti''vz4dzeniami spelniaj4cymi

*Vt""glti" 
"kreslone 

w Rozdziale iI pkt 5 O^P1,^r^^., 
roAzie,.^,vkonvwal r6v

oceng""yu,'4d'"niejestdedykowaneZantawiil4cybEdziewykonywair6wnie2woparcluo
informacje wynikaj4ce z wykazu iuz4dzi, * ktory- wykonawca ma poda6 producenta i

|i*l*r":ucy nie narz*ca wykonawcom jakie modele urzEdzen i jakich producent6w ma

Wykonawcu *rturue w Wykazie Narzidzi, a tym samym nie ogranicza moZliwoSci

wykonawcv oo^*rr.u zan\a ianych wynikajqcych z rozwr4zania autorskiego' a zatem np'

podanie prodrr..r.tu, r.,irv- bgdz\e sam wykonawca nie powoduje, 2e ie-go oferta zostarue

odrzucona, ierehbEdzie spelnia6 warunek okreslony w pkt 7'2'2'3 SIWZ oraz wymaganra

OPZ,



Pytanie 6:
W Rozdziale III pkt 3 Zamawj,.

llff lr*H,Hi'.'"?r'#i*iii:#'?:;"1##::j,T,g+rx"T:T#r
sis zwervnkowai n'u'i poj;;;,'",ii'r.,uy ,"r,j,". ,t"1il:ij:;rr:1.ffid;"ffU*;.r;"x;j:do weryfikacji w przypadku utzymania'tuuti^utvroruny:h_q9-rur6,Ir, 

po.niewa.nie jestmozriwe rczpoznani.-dun.go i":ira";:Jr*"rr* ilt"gorii. Niezarezni" oo ,.go, nawet w
przvpadku pomiar6w porautomatv_yyv"n ,;? ;;;;;y."i, , r*";i-;;'ilozriwosi ro.nychkwalifikacji pojazd6w' rrp. 

"" 
''ru,' 

polu zd moze'by_i ,u_o;;;; osobowym, are i
samochodem cigzarowyrn io 3,j tony;.n1. g" ,ie ,**yfiko;a;;;rr-"rr"0", 

ma 24 czy 25
miejsc)' podane kategorie ta nituaJ- atne. zasad,Epoa.ru, pomiar6w ruchu jest kwalifikacia

ffllfr;Tf :"tffi_ffi :#?*i j[ffi T:H1;1u,ffi *skaz6wek;;;ffi;;'*.h
czy zamawiaj4cy rozwa*a dokonanie 

^iuny-tuffii.i na-powszechnie stosowan* przezcDDKiA zgodnie z inrtnk"l4 ouo*+rr;a;;";."?arnego'pomi"*Tr.rr"? 
wykonawcawnioskuje o to,:b\ru-u*iu;+.y"ru*urr w'opzrr,rut";g-i orrrt^r"d"*, obrysy pojazd6w

iry:t*[""H"ttt 
do poszczegoinvch t ut.gorii *"'."ru unik'iscia blgdnego wykonania

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy podttzymuj.e zapis v oP? i nie zmienia kategorii na kategorig stosowa nE przezGDDKiA' Autobusy-i t*rttodutri"^1u.r*r"r."ryrii#rr,rvr*etki 

i przyporz4dkowanie ichdo odpowiedntti 
.qTot polazdow nie ,o""*i f,robtemu nawet 

-bez 
koniecznojcitozpoznawania marki i modelu p"j-1:i:.T;,;;,l"t6wniez zkat. prawa jazdy B (do 24

miejsc (22 mieisca pasa*ero*-oiu, kierowca plus pilot) - mikrobury ,a to gl6wnie duze

".,1?1,ruru;fi.',i,:"1i,f.Tffi,X% 

z uwag ntr;;;^;ir*",0';;j""#,i*,uuto-u 
tyzowana

iff#ln';dl;:J,,','xHr:#ffi ?,",ffi dff#r:.rru;pnlj,;#
iia;i:'nffi',?ff #:;r:ln:ll,u."','ffi ffipffi 'x''i'1?!ii!;?!1.:T:T:J;l
Pytanie 7:
W,rozdziale IV pkt 7 OpZ Zamawiajqcy wskazal:w przypadku wystqpienia okoliczniici nadrwyczainych takich, jak; zaburzenia w ruchu naskutek zdarzenia 

'liogorrgo r*iorirti tittt i"iji;,'r'iiin,u *Lcrne *o;una atmosferyczne(intensvwne opadv deirrrrl ir'iug;r, o,itoa7ri:i ti,iir'oiJi rarrreri rosowych majqcych wprywna naezenie ruchu, Il/ykonawca powinien'purr,;;:c pomiar, drogq e_ma1 powiadomit
Tffifr;;;so, 

a nasrspnie, po uzgoclnieni, i zo*,o*iiirrr, nieodpratnie wykona1 pomiar
w ocenie wykonawcy wymaganie zamawiaj4cego jest niemo zliwe d.o realizacji, wzglgdnieoznacza' 2e wykonawca. z przyczyn nie"i"zi"v"i"po;.go stronie i bez mozliwojciprzewidzenia czy zapobiezeiia " 

zd'irzenio,n .*rr.u-ni. w tym postanowieniu, bgdziezobowiEzany d'o tealiLacji zam6wi.niu ni.oaplatnie. iu**iuiacy zd,ajesig zapomi na6, zepomiary ruchu nie s4 realizowane bezpo$rednio na drodze ptzez ludzi. zatem nie mamozliwosci monitorowania ruchu w celu orr**un ii'i.v ruch jest zaburzony czy nie.Dopiero po przeliczeniu wynikO*-oznu pozyskai tak4 wiedzg.Czy w zuwagi * rl_yI::.;: Zamawi.q4cy wyr?lazgodg na zmiang tego postanowienia na:Z tytulu zdarzenia clrogowego i innyci'riarzeri toro1riilioiqcych wpryw nq naryzenie ruchuwykonawca po wvkoiartu"anartzy-za)eies.rrowonyrL a"rir-n'jest w;,rr;; )auwazyt danyprzypadek. powstanie tego rypi zctarzeri podczas ,rrlrri, pomiar,w ruchu powoduie



przerwanieprzygorcwaniadokunlentacjipomiaro*nj-..^W.',ko.now!a()trzymazaplatgza
wykonanq pracg w *itiix'i t'-% podstitui*ngo wynagrodzenia'

odpowiedZ: . , __._._^+^o-^rr' na nro'ono wa*'przezzadapcego nvtanie 11i1e
Zaiaw\ajqcv nie wvrazazgodv n1nro.P.l^fo),|:::::;:i"i"i'i..Tt w przvpadku wvst4pienta

NaleZy stwierdzi6,'J;;il"raz.nio'r 
"Zadil4cego 

pytanie' i2 w przypaor

okoliczno.ci nadzwyc zalnyc\:"Ol"n;liti zaburzenii* '.t'hu 
na skutek zdarzen\a drogowego

(wypadek lub kolizja), ikrajnie ,r.,an.^*1ii;il ;+"tf"rytzne (intensywne opady deszczu'

sni.gu, obiodzenie"j-iJ iii,v.rr ?!y"o 
losowych q'"j4"yth *pty* tturtatgZenie ruchu'

istnieje mozrrwosc, aby wyko."*"i o"o:;;;;:"iipotalr.ni. s\E zurzqdzen];m (telefonem'

tabletem) mogl monitorowac, co sig. ii"i"na skrzyZowanlu i czy wystgpuj4 zaburzenla w

ruchu na skutek wypadku rub kolizji.;;ei cr,oari " ,r.t"ini. ir"onr warunki atmosferyczne

(intensywne opady deszczu,.:,ri._*:],^ olioar"ni.), :"*t^1;; 
zjlwiska atmosferyczne' kt6re

posiadaj4 zdolnosi ich przewidyYls' co wplywai"'":ifi oi6 ptze-lozenia pomiarow ruchtt

nainnytermlnpoupizednl,ng"int",,oo,i**1yy::'..g".N".miastjeSliZadaj4cy
pvtanie j":l^:y;#,5;i;'l[:'"'i'#:]il*ffi ?S:*"-"m:'H'::^riczeniu
wvnik6w' to tarte

Pytut i. g,

W rozdziaie V w pkt 8 i g OPZZamawrai4cV w;\azalt 
)'tsteDu, poprzez portal internetowy/

s.Zamawiaiqcywynlaga'ope'w)ninn'lizdalnegodostgpu'popt'zez-po'r
strons internetow'q,' do'pgdgrydr, d:.';;;;'; ;"yk";r;r!:h pomia'o" rttchu .(abel 

i zestawrcn'

interaktywnych: iykresow, kar,tograntr5tv ruchu' map'' zapis6w video itp') t zapewnrcnta

mo,liwosci korzystania z tych aonyr:i *roz z ich 'opr'n* 
no dy'sk i ewentualnq edyciq przez

t;;'''g:::rto 
oo 

'u'o*nie.fu.nkcio"i1:'!^..1^!^',"-:: .:,::',f:::\',rir!,'7#o,**'*t 
wvnikami

,;T:::x,;7iyf,i:;"r,H:u?2"r,[7',#^#':l;;':k;"",';':il':i:':;#;i"i',
orzypadkubrakuzdalnegoctostgpu"dostrony,n,n,,,.,o",nl,Zamawiajqcymaprawodo

f^^A^:# 
n'#:::{:^' i* *'i!{"y:':lu,^::,:'n"*o dostEpu' poprzez porlar

internetowy/strong internetow4, a""l"airedt !^"y;; ; 
wykonanych pomiarow oraz

zapewnienia mozliwoSci korzvstani;' i*n *vch wraz zich zap\stT1:i':J*t':t:"ili

lfr.1#*[Tt#r*H*:1]:i-;H 
j:ffi '"ffi;""?ffi ;ffi i"r;';u!"e""'f

termin wskazuje, 2e opis przedmiotu zam6r'vieni a dotyczy konkretnego ro7]ltr?zanra'

uniemoZliwiaj4c dostqp do zamowr""i" *yt"tawcom, uti.,v chcieliby zaproponowa6 wlasne

autorskie rozwr4zania, A"ayf.o*J* Jiu potrzeb Zamiwtaiqcego w tym konkretnym

["iJt?]#';iu:a"v przewidujc , 'i9iii*,"::^^fft^*^:::[?i*Xff;.JvkonawcE 
stronv

internetowej zaprojektowanej pod okiem i wedlug potrzeb zamawtalqcego i wzfiaczenra w

tym celu o*rJj"riiJ;;.; Ja"r*"i".go ao nufuuau wvmaganej w tvm celu pracv np' co

najmniej 90 dni?

?*il,Tj*i ni" przewiduje budowy nowego porlaru internetor'vego na jego potrzebv z

uwagi na duZe koszty *y,*orr#J iaLie;"strony/portalu otaz. czasochlonnosci takiego

procesu. stanowiloby to odrgbrr"-ru-o*i.ni., ,ru ktire zamavtiaj4cy musialby przeznaczyc

dodatkowe srodki publiczne. wyt onu*"?, kt:ry ubiega sig o udzielenie niniejszego

zam6wienie powinien byc * 'p"':i*i" takiego p"ottul.,'. l"b mo'e v'rykazat siQ

dysponowarr#"ol-nu;ie.tut ipJnd nu notrz,gb,. rea,zacj\niniejszego zam6wienia'

Narezy w tyrn miejscu poam.srii,';;^l;;;h z^a^J;;;"?t"t-".-^lldz\efi skladania of'ert

dysponowalby iuz stwofzonym'^-pr)"t" siebie, autorskim portalem/ stron4 internetow4

6



odpowiadaj4c4 wymaganiom Zamat .

srronyinterneiow.;rlo,,y.iJil#:4:,Xrlff,'iyi::F,2Xffi;;::i:r","fi 
lltywyjasnii do czego. ronviqzanie autorskie ,u-rig"rit o*udru 

".y 
-d,o 

iego, ze bgd4 to
oprogramowanie wlasnej produkcji ,^g;*;;;rff:, czy te2 zadajEcypytanie zamierza*::ffiffi,fffi*l*,t' ;;';;;;wa,i innvih ;,;;;,t6w, co mo.ebyi w4tpriwe pod

Pytanie 9:
Wpkt t0OpZZa
Na' srronie 

'';;r:;;::;{rw#:fr7| yaorter.ni- Zamawiajqcemu interaktywnq maps do
zarzqdzania pomiarami, i*o'tiriotqrq iitqa 

"J" -rr;;rkici 
i"r:;;;; pomiarowych

';::;;K!";o*,!J,!o'^':-::;"*i","or:i:,i,iJt,-io,,uo do wynik6w pomiar'w, a rakzeuzytkowniko;,;;"i:;iy:;:;;;;#!i:,:irif :.,r*:ri,,l;li;::;,,Xnir^kazdego wykonanego pomiaru 
'uchi, powinna by6 wi"doczna uproszczon, charakterystykawarunk'w pogodowy_ch w czasie ir'[o **Ynia (zichmuirriu., temperatura, opady) poprzez

i;!:i;Tf;::2Y,','l*o'iaiqcv" 'ia miet moitiwoit-.iini,,or,ry,;,;; 
;;;;,Z,onro r62nego

wykonawcu ororl : wyjasnienie, jakiego rod,zaju wykresy muszq by6 mozliwe do

i+HffT^tffiifrJi4stionv 
lnternetow'j, poni"*lz ni. *y.''.u ,o;"anol* cznie zopisu

OdpowiedZ:
wymagania d'otyczqce wykres6w, kartogram6 w, rapoftow/zestawieri itp. zostaryw spos6bog6lny zapisane na po.czEtku pkt. io bfz, #ffi#t:"h- szczegdrowosi zostala opisana wkolejnych ppkt. u - turtogrirf, 

'U_*rt.9r1,, 
;*r;'onizacja pomigdzy nimi oraz f _

interaktywne generowanie ,rii*i"nl, 
.tugilury"rny.r, 

"*y"il.0* 
pomiir6w ruchu dra

poszczegdlnych skrzy2owart z mo2riwosci4 ich p;;;;il; ,uprru ze strony internetowei.
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