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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie ptzetargu nieograniczonego na:

,,Modernizacjg wraz z eksptoatacj4 i utrzymaniem infrastruktury systemu

Automatycznych Pomiar6w Ruchu (APR) w latach 2020-2022."

N u m e r p o st g p ow a nia : ZDMIUNIIDZP | 43/PN/3 8/2 0.

Miasto-stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. I pkt

3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamlwrch Publicznych (Dz. U. z
2019, poz. 18432 p6in. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy oraz dokonuje zniany
zapis6w tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia oraz zmiang terminu skladania i
otwarcia ofert.

Srtanie nr I
Zarnawaj4cy w OPZ w punktach l.l oraz 1.2 wymaga instalacji nowych skrzynek w kt6rych

to bgdzie miejsce na istniej4ce liczniki RPP - 3 lub RPP - 5 w zale2nofici od miejsca Czy w
ramach modemizacji wykonawca ma r6wnie2 dostarczyf :

Modern LTE do transmisji danych
Zasilanie awaryjne (baterig) do podtrzymania dzia\aria licznika? JeSli tak to

czy zgodnie z wymaganiami punktu 3.1 .1 podpunkt h) czyli nieprzerwana praca przez

co najmniej 4 kolejne dni kalendarzowe, riezale2nie od warunk6w atmosferycmych
na baterii zasilajEcej (akumulatorze) w przypadku awarii zasilania 230V

Odpowiedf:
Zatnawiaj1cy zgodnie z punktami 1.1 i t.2 OPZ nie wymaga, aby wyposaZeniem
standardowym kazdej nowej skrzynki pomiarowej byl modem LTE do transmisji danych i/lub
zasilanie awaryjne tj. akumulator/bateria. Zasilarie akumulatorowe oraz modul transmisji
danych pomigdzy licznikiem/-ami a wskazanym serwerem/-arri Zatnaviaj4cego Wykonawca
zobowi4zany jest zapewni6 w ramach dysponowania 25 wz4dzeniami pomiarolvymi
spelniaj4cymi wymagania i kryteria opisane w pkt. 3.1.1. OPZ. Wykonawca w trakcie
wykonywania pomiar6w ruchu w spos6b rotacyjny pomigdzy poszczeg6Inymi punktami
systemu APR bgdzie wraz z infrastrukturq pomiarow4 tj. licznikiem/-ami i klasyfikatoren/-
ami pomiaru ruchu montowal akumulator i modul transmisji danych. Zamawiaj4cy dopuszcza

by licznik posiadal wbudowany modul transmisji danych. Zantawiajqcy zwraca uwagg, ze

akumulator bgdzie doladowywany tylko i wyl4cznie w porze nocnej podczas funkcjonowania
oSwietlenia drogowego (zasilanie z latarni ulicznej). Dlatego teL zasilania akumulatorowego
nie nale2y traktowad jako zasilania awaryjnego, a jako element skladowy zasilania 230V.
W zwiazku z pow.vzszym Zarnawiajqcy wprowadzil odpowiednie zmiany w SIWZ :

a.

b.
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7.2.2.3, Wykonawca ma do dyspozycji
zakladu lub urz4dzenia techniczne:

Lp. - narzgdzia, wyposaZenie zakladu
podstawa dysponowania:
- IJrzqdzenia pomiarowe (liczniki

nastgpuj4ce narzgdzia, wyposaZenie

lub urz4dzenia techniczne - iloS6 -

ruchu drogowego) o Parametrach
wymienionych
w Opisie Przedmiotu Zam6wienia w punkcie 3.1.1- 25 szt. wraz z niezbqdnym

wyposaieniem dodatkowym takim jak np. akumulator, zasilacz, oprogramowanie
komputerowe, kabel komunikacyiny itd., podstawa dysponowania w ci4gu 7 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy
16.1.3. Dysponowanie 25 szt. urz4dzeri pomiaru ruchu spelniaj4cych wymogi

zaw^rte w OPZ w pkt. 3.1.1. wtaz z niezbqdnym wyposaieniem dodatkowym

takim jak np. akumulator, zasilacz, oprogramowanie komputerowe, kabel

komunikacyjny itd. oraz rvym6g klasyfikacji typ6w pojazd6w w podziale na co

najmniej 9 jednoznacznych klas pojazd6w bqd4ce w dyspozycji Wykonawcy
(wlasno56 lub inna forma posiadania) '20%
W zakresie kryterium ,rDysponowanie 25 szt. arzqdzefi pomiaru ruchu

spelniaj4cych wymogi zawarte w OPZ w pkt. 3.1.1. wrarz z niezbgdnym

wyposaieniem dodatkowym takim iak np. akumulator, zasilacz,

op"ogr"-owanie komputerowe, kabel komunikacyiny itd. oraz rYym6g

klasyfikacji typ6w pojazd6w w podziale na co najmniej 9 jednoznacznych klas

pojazd6w bgd4ce w dyspozycji Wykonawcy (wlasno56 lub inna forma
posiadania)o' oferta mo2e uzyska6 maksymalnie 20 punkt6w.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formul4:

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formulq poniZej:

- za dysponowanie 25 szt. urzqdzefi pomiaru ruchu spelniaj4cych wymogi
zawtrte w OPZ w pkt. 3.1.1. wraz z niezbgdnym wyposaZeniem dodatkowym
takim jak np. akumulator, zasilacz, oprogramowanie komputerowe, kabel
komunikacyjny itd. oraz rvym6g klasyfikacji typ6w pojazd6w w podziale na co

najmniej 9 jednoznacznych klas pojazd6w bgd4cych w dysporycji Wykonawcy -
Wykonawca otrzyma 20 pkt

- za brak dysponowania 25 szt. urzqdzerfl pomiaru ruchu spelniaj4cych wymogi
zawarte w OPZ w pkt. 3.1.1. wraz z niezbgdnym wyposa2eniem dodatkowym
takim jak np. akumulator, zasilacz, oprogramowanie komputerowe, kabel
komunikacyjny itd. oraz rvym6g klasyfikacji typ6w pojazd6w w podziale na co

najmniej 9 jednoznacznych klas pojazdtfw bgd4cych w dysporycji Wykonawcy-
Wykonawca otrzyma 0 pkto

Zalqcznik nr 6 L.P. I - Urz4dzenia pomiarowe (liczniki ruchu drogowego) o

parametrach okreSlonych w punkcie 3.1.1 OPZ wrarz z niezbgdnym
rvyposaZeniem dodatkorvym takim iak np. akumulator, zasilacz,
oprogramowanie komputerowe, kabel komunikacyjny itd.
OFERTA - pkt. 6. DEKLARUJEMY/NIE DEKLARUJEMY* dysponowaniem
25 sztuk urzqdzefi pomiaru ruchu spelniaj4cych rvymogizawartew OPZ w pkt.
3.1.1. wrarz z niezbgdnym wyposaieniem dodatkowym takim jak np. akumulator,
zasilacz, oprogramowanie komputerowe, kabel komunikacyiny itd. oraz wym6g
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klasyfikacji typ6w pojazd6w w podziale na co najmniej 9 jednoznacznych klas

pojazd6w 
- 

bgd4cych w dysporycji Wykonawcy (wlasno56 lub inna forma

posiadania)

Pytanie nr 2
ity Zarrra*iaj4cy definiuje minimalnq wielkoS6 nowych skrzynek tak aby m6gl sig zmieSci6

kazdy rodzajlicznika?

Odpowiedi:
Zamawiajqcy przewiduje zgodnie z zapisanti OPZ, 2e nowe skrzynki bqd4 podlegad

dotychczasowym wymaganiom tj.: wymiar minimalny 645 W x 435 SZ x250 G (wymiary nie

uwzglgdniaj4 uchwyt6*, aoautt olvych zamknigd itp.; odpornoS6 udarowa IK 10; stopieri

ochrony/klasa szczelnoSci: min. IP 66.

Stanie nr 3
CLy skrzynki maj4 byd plastikowe/ metalowe/ aluminiowe oraz posiadad wkladkg patentowQ?

OdpowiedZ:
Zatnawiajqcy przewiduje zgodnie z zapisanti OPZ, ze nowe skrzynki bqd4 podlega6

dotychczasowym wymaganiom tj. bgd4 wykonane z tworzywa sztucznego - poliester

wzmocniony wl6knem szklanym. Obecnie skrzynki licznika zabezpieczone s4 przed

dostgpem os6b postronnych dwoma fabrycznymi zamknigciani oraz kt6dka. Uchwyt do

mocowania kl6dki wykonano z dw6ch k4townik6w przymocowanych na nity. Zamawiaiqcy

dopuszcza zastosowanie wkladek patentowych w nowomontowanych skrzynkach, pod

warunkiem zastosowania we wszystkich skrzynkach jednakowego wzoru klucza.

Zamawiajqcy wymaga jako minimalne wymaganie dotycz1ce zabezpieczenia przed dostgpem

os6b postronnych stosowanie dotychczasowej formy zabezpieczefi. Zamawiaj4cy zasttzega

sobie prawo do wskazania konkretnego producenta stosowanych kl6dek wraz z

zastosowaniem konkretnego wzoru klucza.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiaj1cy moZe potwierdzil, 2e wszystkie nowe pgtle indukcyjne powinny by6

wycigte w spos6b umo2liwiaj4cy klasyfikacjg pojazd6w zgodnie z punktem 3.1.1 a

mianowicie umo2liwia6 pomiary 8+1 oraz zliczanie osi? DlugoS6 lm, szerokoSd 2.5 - 3.1 m

odleglo6i migdzy pgtlami min. 2.5 metra. Ponizej przykladowy schemat.
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Odpowiedi:
Schimat odtworzenia czujnik6w pgtlowych nast4pi zgodnie z dotychczasowym standardem

systemu APR ZDM tj. na kahdym pasie ruchu zostan4 uloZone dwie pqtle indukcyjne o

rozmiarach 2 x 2 metra w odstgpie 2 metr6w. Zarnawiaj1cy zastrzega mo2liwoS6 zmiany

schematu odtworzenia pgtli indukcyjnych po wyborze Wykonawcy m. in. w zalehnofici od

mo2liwoSci technicznych 25 sztuk licznik6w jakimi bgdzie dysponowal Wykonawca.

Zanawiajqcy zapisal w pkt. 3.1.1 OPZ ppkt. o). lvym6g obslugi r62nych wymiar6w pgtli

indukcyjnych przez liczniki przy utrzymaniu co najmniej 8 jednoznacznych klas pojazd6w -

ppkt. d).

Pytanie nr 5
Zamawiaj4cy w punkcie 3.1.1 podpunkt i. okresla zakres prgdkoSci, czy chodzi o zakres

dzialaniipracy liiznika czy te2poprawnq klasyfikacjg pojazd6w 8+1? Sama zakres pracy nie

odzwierciedla poprawnej pracy dzialania w przypadku klasyfikacji.

Odpowiedf:
Zarnawiaj4cy w punkcie 3.1 .l OPZ okreSlil konkretne wymagania co do warunk6w i zakresu

poptu*tti.| pracy licznika. Oznaczato,2e w ppkt. i) wymieniony zostal zakres prqdkoSci, przy

ttO.ytn inne wymienione parametry pracy licznika w ww. punkcie powinny zostac spelnione,

dotyczy to r6wnie2 klasyfikacji rodzajowej pojazd6w wymienionej w ppkt. d.)

$tanie nr 6
Zamawiajqcy w punkcie 3.1.1 podpunkt i. okreslil prgdkoSi od 5km/h - 220krn/h, czy

Zamawiajqcy uzna licznik spelniaj4cy zakres po prawnej klasyfikacji 8+1 od lOkmih do 250

km/h ?

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy vzna licznik o podanych parametrach za spelniaj4cy wymagania zawarte w
punkcie 3.1.1 ppkt. i) OPZ;

Pytanie nr 7
Punkt 3.1.1 podpunkt j - ze wzglgdu na okres zimowy gdzie wystgpuj4 temperatury ponizej -

l5"C czy zakres temperaturowy nie powinien by6 od -20"C?

Odpowiedi:
Zarnawiaj1cy pozostaj e przy obecnym zapisie w pkt. 3.1.1 OPZ ppkt. j).

Pytanie nr 8
Zamawiajqcy w punkcie 3.1.1 nie okresla rozdzielczoSci/dokladnoSci pomiaru prgdkoSci, czy
lkm/ h bgdzie wystarczaj4cy?

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy uznaje, 2e rozdzielnoS6 prgdkoSci wynosz1ca I km/tr bgdzie wystarczaj4ca do

realizacji przedmiotu zam6wienia.

Pytanie nr 9
Zamawiaj4cy w SIWZ w punkcie 7.2.2.2 opisuje wymagania odnoSnie kwalifikacji
zawodowych, a poni2ej wymaganie dotyczqce kierownika budowy. Lista os6b zwiqzanych z
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pomiarami nie wymaga posiadania uprawnierl budowlanych. Rozumiemy, 2e jest to omylka i
kierownik budowy w uprawnieniami budowlanymi nie bgdzie potrzebny.

OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy stwierdza oczywistq omylkg pisarsk4 i dokonuje zmiany SIWZ poprzez
wykreSlenie tego zapisu jako niezwiqzanego ze specyfik4 zam6wienia.

Pytanie nr 10
Zamawiajqcy w SIWZ z punkcie 7.2.2.3 oczekuje posiadania licznik6w ruchu drogowego.
Kiedy nale?y Zarnawiaj4cemu wykaza6 posiadanie tych urzqdzeh? Czy w dniu podpisanie
umowy czy teL 14 czy 30 dni po podpisaniu umowy?

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy wprowadza zapis w pkt. 7.2.2.3 dotycz1cy terminu dysponowania przez
Wykonawc7 urzqdzeniami pomiarowymi na 7 dni kalendarzolvych po podpisaniu umowy.
Punkt 7.2.2.3. otrzymuje brzmienie: Wykonawca ma do dysporycji nastgpuj4ce
narzgdzia, wyposaZenie zakladu lub u rzq dzenia techn iczne :

Lp. - narzgdzia, wyposa2enie zakladu lub urzqdzenia techniczne - ilo56 -
podstawa dysponowania:
- Urzqdzenia pomiarowe (liczniki ruchu drogowego) o parametrach
wymienionych
w Opisie Przedmiotu Zam6wienia w punkcie 3.1.1- 25 szt. wra;z z niezbgdnym
wyposaZeniem dodatkowym takim jak np. akumulato r, zasilacz, oprogramowanie
komputerowe, kabel komunikacyjny itd., podstawa dysponowania w ciqgu 7 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Pytanie nr LL

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia pkt. 7.2.2.2. Prosimy o informacjg czy
jedna osoba, mole pelni6 kilka stanowisk w ramach spelnienia warunku dot.
posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Odpowied:Z:
Zamawiaj4cy dopuszcza jedynie, aby serwisant licznik6w m6gl pelnii r6wnie2 funkcjg
pracownika ds. wykonywania pomiar6w ruchu.

Pytanie nr 12
Niekt6re lokalizacje z licznikami posiadaj4 po 2 szafki (obudowy) dla jednego licznika (np.

na ul. Powsiriskiej). Czy w takich przypadkach naleZy zamontowad jedn4 czy dwie szafki?
Prosimy o okreSlenie ile jest takich lokalizacji.

Pytanie nr L3
ZamawiajqcyprzewidujewymianglT9 obud6w (OPZpkt 1.1 ,1.2,1.3),zaf w(OPZpkt 1.8)
jest informacja o utylizacji okolo 210 obud6w. Prosimy o wyjaSnienie tej rozbieZnoSci lub
podanie ostatecznej liczby obud6w do wymiany.

Odpowiedfi,napytania 12 i 13:
Stacje pomiarowe obslugiwane licznikami
dw6ch pas6w ruchu byly wypostvone w
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tego typu mo2e obsluZyd do 4 pgtli pomiarowych, a wigc maksymalnie 2 pasy ruchu.

WyjaSniamy,2e w tego rodzaju lokalizacjach zgodnie zzapisanri OPZ w pkt. 3.1.1 ppkt. m)
licznik ruchu drogowego bgd4cy w dyspozycji Wykonawcy powinien obslu?yt, do 16 pgtli
pomiarowych, a wigc zapev,nil wykonanie pomiaru ruchu na 4 pasach ruchu jednoczeSnie.

Zatemstacjg pomiaru ruchu nale?y wyposa2y6 tylko w jedn4 obudowg licznika. Zamawiaj4cy
po wykonaniu szczeg6Nowej analizy systemu APR obliczl ile obud6w bgdzie potrzebnych po

modernizacji systemu APR i zastosowaniu do pomiar6w ruchu wydajniejszychlicznik6w. Z
powyZszego wynika, 2e obud6w przewidzianych przez Zamawiajqcego na wymiang w OPZ
pkt 1.1 ,1.2 i 1.3 jest 179 sztuk, natomiast do utylizacji przewidziano 210 sztuk obud6w

zgodnie zOPZ pkt 1.8.

W wyniku zmiarry treSci Specyf,rkacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiajqcy

przedlurha termin skladania i otwarcia ofert zgodnie z art.38 ust 6 Pzp.

Nowy termin skladania i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert: 06.07.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 06.07.2020 r. godz,10:30

Rozdzial I SIWZ pkt l3.l ., 15.1. otrzymujE nowe brzmienie:

,,13.1. Oferty powinny byf zlolone w terminie 06.07.2020 r. do godziny 10:00 w spos6b

okreSlony w pkt. 8.2. SIWZ.."

,,15.1. 15.1. Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej 120,w
Warszawie, w sali nr l, w dniu 06.07 .2020 r., o godz. l0:30.."

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zarnawiajqcy

dokona zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 Pzp.

Zgodnie z art. l2a ust 3 Pzp niezwlocznie po zanieszczeniu zmiany treSci ogloszenia o

zam6wieniu w Biuletynie Zarn6wieri Publicznych, Zarnawiaj4cy zamieszcza informacje o

zmianach na stronie internetowej .
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