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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Przeprowadzenie badaf parkingowych wtaz z kompleksowym opracowaniem
niezbqdnych zmian w organizacji ruchu, na pohzeby wprowadzenia Streff Platnego
Parkowania Niestrze2onego na obszarze dzielnic Zoliborz i Ochota m. st. Warszawy."

Nr postQpowania ZDMIUMIDZP l2OlPN I l7 120

Miasto Stoleczne W arczawa - Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. I pkt
1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wieri Publicznych (Dz. U. z 2019, poz.

1843) odpowiada na pytania Wykonawc6w.

Pytanie 1:
OPZ Punkt 2.1.1, str. 1

Czy Zanawiaj4cy posiada i udostgpni Wykonawcy wykaz dr6g publicznych dla obu
badanych obszar6w?

Odpowiedi:
Zunawiaj4cy nie posiada wykazu dr6g publicznych dla badanych obszar6w. Powy2sze jest

wymaganiem do przygotowania przez Wykonawcg w ramach realizacji przedmiotowego

zam6wienia.

Pytanie 2
OPZ Punkt 2.1.1, str. I
Czy ZNnawiqEcy oczekuje mapy dr6g publicznych wykonanej w formie szkic6w na mapie

zasadniczej, w kolorze, w skali 1:500?

Odpowied2:
Tak. Drogi publiczne naleiy przygotowad w formie szkic6w na mapie zasadniczej.

Zamawiaj4cy przekr;t9 Wykonawcy mapg zasadniczq dla badanych obszar6w w momencie
podpisania umowy.

M M 22155-89-r6t



Pytanie 3
OPZ Punkt 2.1.2,str.2
W treSci OPZ (dotyczy obu obszar6w) Zamawial4cy zapisal: "Na kazdym arkuszu musi
znajdowa6 sig tabela (zgodnie z zal4czonym wzorem)...". Wykonawca zwraca sig z proSb4 o
wyjaSnienie jaki wz6r ma na mySli Zamawiaj4cy. Do dokumentacji przetargowej nie zostal
dol4czony Zaden wzor tabeli.

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy uzupelnia wz6r tabeli.

futanie 4
OPZ Punkt 2.2.1, str. 3
1. Prosimy o wyja5nienie co Zamawiaj4cy rozumie poprzez ,,caly odcinek ulicy''.

0dpowiedZ:
Zamawiaj4cy wymaga przeprowadzenia kontrolnych pomiar6w na kaZdym calym odcinku
ulicy w calym obszarze, przy czym,,caly odcinek ulicy" jest to odcinek pomigdzy imymi
ulicami objgtymi opracowaniem lub granicq opracowania.

2. Zwracarny sig z pro6b4 o zmianE zapis6w OPZ dotycz4c4 ewidencji tablic
rejestracyjnych, pragniemy zwr6ci6 uwagg Zamawiaj4cemu, iz istniej4 inne formy
badania, pozwalaj4ce na analizg rotacji miejsc postojowych, lp. poptzez montaz kamer
stacjonarnych, k16re pozwol4 na rejestracjg czasu parkowania poszczeg6lnych pojazd6w
lub zastosowanie pojazd6w latajqcych t1pu,,dron", kt6re r6wnie2 umozliwiaj4 poptzez
cykliczne naloty precyzyjne wskazanie czasu parkowalia pojazd6w przyporz4dkowanych
do konkretnych miejsc parkingowych.
Zwracany r6wnie2 uwagg Zamawiaj4cemu, 2e tablica rejestracyjna nie jest mu
niezbgdnie potrzebna. Zanatiaj4cy aby okreSli6 analizg rotacji, potrzebuje od
potencjalnego Wykonawcy informacji o czasie postoju pojazdu na dan).rn miejscu
postojowych. Chcerny t6wrieZ zalwazyi, i2 obecnie odchodzi sig od pomiar6w
parkowania metod4 ewidencji tablic rejestracyjnych na rzecz metod opisanych powyzej.
Nie bez znaczenia jest r6wnie2 fakt, iz metoda zaproponowana przez Zamawiaj4cego
spoSr6d wszystkich dostgpnych metod na rynku jest obecnie metod4 zdecydowanie
naj&o2sz4.

Odpowiedi:
Zanawiajqcy podtrzymuje zapisy OPZ. Zwnawiaj4cy informuje jednoczeSnie, 2e ewidencja
tablic rejestracyjnych jest kluczowa w procesie p6zniejszej analizy zachowai u2ytkownik6w
przyszlej SPPN.

3. Zv',racany siE z proSb4 o zmiang zapis6w OPZ w zakresie liczby pomiar6w w kazdej
godzinie:

a. Po pierwsze niezrozumiala dla Wykonawcy jest koniecznoSi wykonania minimum 2
pomiar6w w kaZdej godzinie w nocy. Jest to wym6g niespotykany w innych tego typu
badaniach i nie wnosz4cy zadnej wartoSd dodanej do rzeczonego badania, ze wzglgdu
na fakt, iz w nocy ruch jest znikomym, parkingi zajmowane przez mieszkanc6w s4
przepelnione a rotacja w zasadzie nie wystgpuje. Proponujemy aby w OPZ zawrzet,
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zapis o tym, i2 od godziny 22 do godziny 6:00 pomiar nale2y wykonywa6 raz na dwie
godziny.

b. Po drugie w opinii Wykonawca analizuj4c cel niniejszego badania zasadnym wydaje
sig byd ograniczenie pomiar6w do jednego pomiaru w ciqgu godziny (od 6:00 do
22:OO), co stanowi standardow4 praktykg w tego typu badaniach. Nale2y podkeSlii, i2
zamawiaj4cy zaproponowal grupowania wynik6w w pelnych godzinach, ponadto
zapis w obecnej formie pozwala na wykonanie pomiaru np. pomigdzy godzinq 10:00 a
1l:00 o godzinie 10:45 i godzinie 10:55, co z punktu widzenia badan jest dzialaniem
bez sensu, aczkolwiek zgodnym z zzpisami OPZ. Naraza to Zamawiaj4cego na ryzyko
otrzymania zafalszowanych wynik6w. Wobec powy2szego Wykonawca zwraca sig z
proSbq o zmiang zapis6w OPZ w taki spos6b aby ograniczy6 pomiar do jednego
pomiaru w ciqgu godziny.

OdpowiedZ:
Zarnawiaj4cy podtrzymuje zapisy OPZ. W ocenie Zamar^iajqcego zmniej szenie liczby
pomiar6w w spos6b znacz4cy podniesie margines blgdu. Ocena badai mo2liwa bgdzie
dopiero po ich zrealizowaniu

ft,tanie 5
OPZ Punkt 2.4.3, str. 5
Wykonawca ma przygotowai na konsultacje spoleczne materialy informacyjne np. mapy.
Prosimy w wyjaSnienie w jaki spos6b Wykonawca ma przygotowa6 projekty SPPN na mapie
zasadniczej, w kolorze, w skali 1:500, z zachowaniem zasad wykonywania projekt6w
organizacji ruc
igzykiem oowszechnie zrozumialym.

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy OPZ. W zakesie zachowania zasad wykonywania
projekt6w organizacji ruchu Wykonaw ca ma Wkazat, oznakowanie istniej4ce, do usuniEcia
oraz proj ektowane.

Pytanie 6
OPZPltkt2.6.2,str,7
Wykonawca zawraca sig z proSbq o zmiang terminu zakonczenia opracowania na 3l grudnia
2020 r. Ze wzglgdu na termin skladania ofert oraz maj4c na uwadze czas jaki Zamawiaj4cy
potrzebuje na wyb6r najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy, naleZy zaloZyt, iz
podpisanie umowy odbgdzie sig najwczeSniej w drugiej polowie maja. To w konsekwencji
mo2e doprowadzii do sytuacji, w kt6rej Wykonawca nie bgdzie m6gl zrealizowai badania
wykorzystania i zapotrzebowania na miejsca postojowe przed koricem roku szkolno-
akademickiego i bgdzie zmuszony wykonai badanie we wrze5niu. Wykonanie badania we
rwzeSniu, sprawi iz obecny termin zakofrczenia opracowania stanie sig trudny lub wrgcz
niemo2liwy do osi4gnigcia, wobec czego wnosimy o zmiang terminu zakoriczenie
opracowania.

Odpowiedi:
Zamawiaj4cy na obecnym etapie nie przewiduje zmiany terminu zakohczenia opracowania.
Jednocze6nie bgdzie monitorowal realizacjg umowy i podejmie odpowiednie dzialania w
odpowiednim momencie.
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Pytanie 7
Punkt 2.1.l OPZ: Czy Wykonawcy zostanie udostgpniony przez Zamawiaj4cego wykaz dr6g

publicznych ( zar6wno dla obszaru Zoliborzajak i Ochoty)?

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie posiada wykazu dr6g publicznych dla badanych obszar6w. Powy2sze jest

wymaganiem do przygotowania przez Wykonawcg w ramach realizacji przedmiotowego

zam6wienia.

Pytanie E

Punkt 2.1.2 OPZ: Zgodnie z zapisami OPZ na kazdym arkuszu ma znajdowai sig tabela

zgodna z zalqczonym wzorem. Do dokumentacji przetargowej taki wz6r nie zostal dodany.

Prosimy o uzupelnienie OPZ o wz6r tabeli.

Odpowied:Z:
Zarnawiaj4cy uzupelni wz6r tabeli.

Pytanie 9
Punkt 2.2.1 OPZ: Czy istnieje mo2liwo56 zmniejszenia wymaganej liczby pomiar6w
w ramach badania wykorzystania i zapotrzebowania na miejsca postojowe? Wedlug obecnych

zapis6w OPZ Zamawiaj4cy !\ymaga wykonywania pomiaru kazdego odcinka drogi co p6l
godziny przez siedem dni z rzgdu, co stanowi de facto 336 pomiar6w. Wym6g realizowania
pomiar6w z tak4 czgstotliwoSciq generowa6 bgdzie wysokie naklady konieczne do
poniesienia w celu wykonania takich badari, co jednak nie przeloiry sig na otrzymany efekt,
poniewaZ Zamawiaj4cy i tak wymaga grupowania wynik6w w pelnych godzinach (za OPZ: 7 -

10,9-14, 12-16 itd.). Sugeruje sig takze ograniczenie badan w nocy (w godzinach od 22 do 6)

do jednego pomiaru reprezentatlvnego dla calej pory nocnej. Ponadto sugeruje siE realizacjq
pomiar6w przez 5 dni z rzgdtt od czwartku do poniedzialku b4d2 od pi4tku do wtorku. Dzigki
temu badania objglyby zar6wno obydwa dni weekendowe, a dodatkowo newralgiczne dni
jakimi s4 pi4tek i poniedzialek oraz jeden dzieri reprezentatl.wny dla dni tygodnia od wtorku
do czwartku. Ponadto utrzymany zostalby system wykonywania pomiar6w przez kilka dni z
rzgdu, co pozwoliloby na ciqgle wychwytywanie rotacji przez caly okres badari.

Proponowane ograniczenia pozwolq na zmniejszenie liczby wykonywanych pomiar6w do
85.

Odpowiedf :

Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy OPZ. W ocenie Zamawiaj4cego zmniejszenie liczby
pomiar6w w spos6b znacz4cy podniesie margines blEdu. Ocena badai moZliwa bgdzie
dopiero po ich zrealizowaniu.

\tanie 10
Punkt 2.3.1 OPZ: Czy istnieje mo2liwo66 skr6cenia w OPZ terminu, do kt6rego Zamavriajqcy

bgdzie m6gl przekazat Wykonawcy materialy w zakresie zmian organizacji ruchu? Sugeruje

sig, aby byl to termin tozsamy z terminem zakoficzenia konsultacji spolecznych. Istnieje
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obawa, 2e materialy zostan1 przekazane w terminie, po kt6rym Wykonawca nie bgdzie ju2 w
stanie uwzglgdni6 wymaganych zmian przed uplywem terminu umowy.

Odpowied:Z:
Zamawiaj4cy dostarczy Wykonawcy wszystkie materialy (w zakesie zmian w organizacji
ruchu) nie p62niej ni2 w dniu rozpoczEcia III etapu.

Pltanie l l
Punkt 2.4.3 OPZ: Czy Zamawiaj4cy posiada wl.tyczne dotycz4ce zawartoSci prezentacji?

Prosimy o rozszerzenie OPZ o takie zapisy.

Odpowiedi:
Zutawiaj4cy przektirc po podpisaniu umowy szablon prezentacji w formacie *.pptx. Wklad
do prezentacji powinien zawierai:
' mapkg sy.tuacyjn4 konsultowarego obszaru z zaznaczeniem dr6g publicznych,
' dane zabrane i opracowane w etapie II (analiza zapelnienia rotacji i wykorzystania miejsc).

Pytanie 12

Punkt 2.4.3 OPZ: Czy zapis o przygotowaniu material6w w spos6b czylelny dla os6b bez

wyksztalcenia technicznego oraz opisarie jgzykiem powszechnie zrozumialym dotyczy
r6wnie2 map? Istnieje ryzyko, 2e mapa zasadnicza, w kolorze, w skali I :500, z zachowaniem
zasad wykony.wania projekt6w ruchu nie spelni tych wymagari.

Odpowiedi:
Zanawiaj4cy podtrzymuje zapisy OPZ. W zakesie zachowania zasad wykonywania
projekt6w organizacji ruchu Wykonawca ma wykazat oznakowanie istniej4ce, do usuniEcia
oraz projektowane.

\tanie 13
Punkt 2.4.5 OPZ: Czy Wykonawca bgdzie musial odnieSi sig do wszystkich uwag
wniesionych w trakcie trwania konsultacjl? Czy ZNnawajEcy dokona uprzednio selekcji
pytan, tak aby do Zamawiajqcego trafily jedynie pltania dotycz4ce przedmiotu opracowania

oraz niepowtarzaj 4ce siE?

OdpowiedZ:
Wykonawca odniesie sig do wszystkich uwag wniesionych w czasie trwania konsultacj i
spolecznych przekazanych w formie tabelarycznej przez Zatnawiaj4cego. Oczywistym jest, 2e
przekazana tabela nie bgdzie zawierala,,uwag nie dotycz4cych przedmiotu opracowania" ani
uwag kt6re ,,mog4 sig powtaruat, co zwigkszy ich liczbg".

Pytanie 14
Punkt 2.6.1 OPZ: Czy nieopisanie formy wydruk6w etapu ll oznacza, 2e tabele

i wykresy przygotowane w ramach tego etapu maj4 zostai dostarczone jedynie

w formie cyfrowej?
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Odpowiedf:
Tak. Zgodnie z zapisarni OPZ wszystkie wyniki opracowania maj4 by(, przekazane w formie
cyfrowej oruz elap I, II i V dodatkowo w formie wydruk6w.

P$anie 15
Prllakt 2.6.2 OPZ: Czy istnieje mo2liwoSi przesunigcia terminu zakonczenia opracowania z 30

listopada 2020 r. na termin p62niejszy o miesi4c kalendarzowy? Istnieje ryzyko, 2e

towarzysz4ce wyborowi Wykonawcy procedury przedluz4 sig, przez co nie bgdzie moZliwe

zrealizowanie badan uykorzystania i zapotrzebowania na miejsca postojowe przed

wakacjami. Taka sytuacja skutkowai bgdzie przelozeniem badari na wrzesieri, co sprawi, ze

termin listopadowy bgdzie trudny do dotrzymania.

Odpowiedf :
Zamawiajqcy na obecnym etapie nie przewiduje zmiany terminu zakoiczenia opracowania.
Jednocze6nie bgdzie monitorowal realizacjg umowy i podejmie odpowiednie dzialania w
odpowiednim momencie.

Pytanie 16
Punkt 2.3.1, str. 3 - opis przedmiotu zam6wienia
Zgodnie z zapisem OPZ Wykonawc a ma za zadanie uwzglgdnii w czasie trwania umowy
wszystkie materialy w zakresie zmian orgarizacji ruchu przekazane przez Zamawiaj4cego.
Prosimy
o wyztaczenie w OPZ ostatecznego terminu na przekazanie takich material6w. Zgodnie z

obecnymi zapisami istnieje obawa, 2e Zunawiaj4cy przekale takie materialy w momencie, w
kt6rym Wykonawca bgdzie juZ mial gotow4 dokumentacjg do odbioru, a czas obowigywania
umowy wciE2 bgdzie trwal.

OdpowiedZ:
Zanawiaj4cy dostarczy Wykonawcy wszystkie materialy (w zakesie zmian w organizacji
ruchu) nie p6lniej niz w dniu rozpoczgcia III etapu.

Pytanie 17
Punkt 2.4.3, str. 5 - opis przedmiotu zam6wienia
Prosimy o rozszerzenie OPZ o zapis dolycz4cy tego, co powinno sig znale1t, w prezentacji
przygotowywanej na potrzeby konsultacji spolecznych.

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy przekaze po podpisaniu umowy szablon prezentacji w formacie *.pptx. Wklad
do prezentacji powinien zawieral:
' mapkg sytuacyjnq konsultowanego obszaru z zaznaczeniem dr6g publicznych,
' dane zabrane i opracowane w etapie ll (analiza zapelnienia rotacji i wykorzystania miejsc)

Pytanie lE
Punkt 2.4.5, str. 5 - opis przedmiotu zam6wienia
Zgodnie z OPZ Wykonawca ma sig odnieS6 do wszystkich uwag wniesionych w trakcie
trwania konsultacji. Prosimy o doprecyzowanie, czy b9d4 to wszystkie uwagi, kt6re sig

pojawi4, czy Zamawiaj4cy dokona odpowiedniej selekcji uwag. Istnieje ryzyko, ze

Wykonawca otrzyma duz4 ilo56 uwag nie dotycz4cych przedmiotu opracowania. Ponadto

uwagi mog4 sig powtarza6, co sztucznie zwigkszy ich liczbg.

M.M 22i55-89-l6l



Odpowiedf :
Wykonawca odniesie sig do wszystkich uwag wniesionych w czasie trwania konsultacji
spolecznych przekazanych w formie tabelarycznej przez Zarnawiil4cego. Oczyrvistym jest, 2e
pruekazana tabela nie bgdzie zawierala ,,uwag nie dotycz4cych przedmiotu opracowania" ani
uwag kt6re ,,mog4 sig powtarzai, co zwigkszy ich liczbg".

Pytanie 19
Punkt 2.6.1, str. 7 - opis przedmiotu zam6wienia
W OPZ nie opisano wydruk6w obejmuj4cych etap II. Czy omacza ro, Ze tabele i wykesy
przygotowane w ramach tego punktu maj4 zostal przekazane wyl4cmie w formie cyfrowej?

Odpowiedf :
Tak. Zgodnie z zapisarni OPZ wszystkie wyniki opracowania maj4 byt przekazane w formie
cyfrowej oraz etap I, II i V dodatkowo w formie wydruk6w.

W zwiqzku z poryzszyrn Zamawiaj4cy uzupelnia wzor tabeli i zarnieszcza go na
swojej stronie qy'n-.zdm.u,au .Dl w odrgbnym pliku.
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