
ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa, tel.22 55 89 000, faks22 620 06 08

kancelaria@zdm.wawpl, www.zdm.waw.pl, wwwfacebook.pllzdm.warszawa

watszawa, dnia ll of JDJD 'l
4DM:DZH767notzz
zD}.l * DZP.3411. \lt .20. lltx

Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Dostawa nowych opraw oSwietleniowych w technologii LED".

Nr postgpowania: ZD1NINMIDZP | 6ltPN | 53 120

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. I pkt
l) oruz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zarnowief Publicznych (Dz. U. z
20t9 , poz. 1843 z pofin. zm.) odpowiada na pytania Wykonawc y oraz dokonuj e zmrany treSci

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia poprzez'. skorygowanie warunk6w udzialu w
postgpowaniu opisanych w pkt I .2.2.L SIWZ, oraz zmiang terminu skladania i otwarcia ofert.

Pytanie nr 1

W ramach odpowiedzi udzielonych w odniesieniu do przedmiotowego postgpowania
Zamawiajqcy, dodal w pkt 7.2.2.1 SIWZ lvym6g posiadania referencji w zakresie

do5wiadczenia we wdrozeniu i uruchomieniu oprogramowania do zaruqdzania infrastruktur4
oSwietlenia zewngtrznego (w zakresie funkcjonalnoSci: inwentaryzacja infrastruktury,
sterowanie oprawami LED-system CMS, wersja oprogramowania - aplikacja mobilna) u
minimum trzechr6hnychZarnawiajqcych, dla minimum 10 000 punkt6w Swietlnych kazdy.
Powyzszy wym6g, pozatym, ze jest istotnE zmian4 SIWZ, to w znacznym stopniu wplywa na

kreg (liczbg) podmiot6w mog4cych wziq6 udzial w postgpowaniu i stanowi istotne
ograniczenie dla potencjalnych Oferent6w, a ponadto nie pozostaje w bezpoSrednim zwiqzku
z przedmiotem zam6wienia.
W tym miejscu naleZy wskazai, ze wprowadzony wym6g posiadania w/w referencji nie jest

toZsamy ze specyfikacj4 systemu do inwentaryzacji wskazanym w Etapie III, st4d nie
powinien w og6le zostat wprowadzony do wymog6w postgpowania, bowiem Zamawiajqcy
ma prawo Zqda(, wyl4cznie referencji odpowiadaj4cych przedmiotowi zam6wienia, na co

wskazuje
wprost podstawowa w prawie zam6wieri publicznych zasada proporcjonalnoSci wyrazona w
art. 7 ustawy prawo zam6wief publicznych. JednoczeSnie uwzglgdni6 trzeba przepis art.22
ust. laustawy prawo zam6wieri publicznych, jak r6wnieZ praktykg - przykadowo orzeczenie

S4du Okrggowego w Krakowie z dnia 8 maja 2014 r. sygn.. akt: XII Ga 2lIll4, w kt6rym
S4d stwierdzil: ,,Nakaz zwiqzonia warunku z przedmiotem zamdwienia nale2y interpretowat
jako mohliwoit konkretyzacji warunku (dokonania opisu) z uwzglgdnieniem przedmiotu
zam6wienia.
Nie bgdzie dozwolone takie sformulowanie warunku, kt6re nie wykazuje zwiqzku z
przedmiotem
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zamdwienio. Vl/srunek udziala w postgpowaniu, ktdry abstrahuje
zamdwienia,
zfiwsze ogranicza w sposdb niedozwolony dostgp clo zamdwienis,
o b ie kty w n e go uzas adn ien i a d lu j e g o zas t o s ow un ia." .

od przedmiotu

Sdyt nie bgdzie

Maj4c na uwadze transparentnoSd postgpowania, zasady konkurencyjnoSci oraz zasadg
proporcjonalnoSci wnosimy o wykreSlenie wprowadzonego wymogu i pozostanie przy
referencjach w pierwotnej wersji pl<t 7.2.2.1 SIWZ tj. wymogu wyl4cznie referencji w
zakresie dostawy opraw oSwietlenia LED.
Ze wzglgdu na potrzebg zachowania moZliwoSci skorzystania z dostgpnych dla Wykonawc6w
mechanizm6w prawnych, wnioskujemy o dokonanie przedmiotowej modyfikacji SIWZ na
stronie internetowej Zamawiaj4cego do dn. 17.08 br. do godz,14.00.
Zpowtzaniem,
OdpowiedZ:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiaj4cy zmrenia SIWZ w zakresie punktu 7.2.2.1. poprzez
usuniEcie wymogu posiadania referencji w zakresie doSwiadczenia we wdrozeniu i
uruchomieniu oprogramowania do zarzqdzania infrastruktur4 oSwietlenia zewngtznego (w
zakresie funkcjonalnoSci: inwentaryzacja infrastruktury, sterowanie oprawami LED-system
CMS, wersja oprogramowania aplikacja mobilna) u minimum trzech r62nych
Zamawiajqcych, dla minimum 10 000 punkt6w Swietlnych kazdy.
Ponadto ZamawiajEcy zmienia odpowiedZ na pytanie nt 49, zamieszczon4 w dniu 7 sierpnia
2020 r. na stronie internetowej Zamawial4cego. Nowe brzmienie odpowiedzi:
Wykonawca nie musi wykazat, sig doSwiadczeniem w wytwarzaniu i wdroZeniu
opro gram ow ania do zarzqdzania infrastruktur4 oSwietlenia ulicznego.

Pytanie nr 2:
W zamieszczonej w dniu 7 sierpnia 2020 r. odpowiedzi na pytanie nr 91 i 92, Zamawiajqcy odm6wil
obnizenia wskazanego limitu kar umownych oraz wprowadzenia limitu og6lnej
odpowiedzialnoSci odszkodowawcz€1.
Czy jednak, ze wzglgdu na nizej przedstawion4 argumentacjg, Zamawiaj4cy bylby sklonny
rozwatyc podnoszon4 kwestig raz jeszcze oraz zmieni6 swoj4 decyzjE w tym przedmiocie i
przychyht sig do proSby Wykonawcy?
Podnosimy, iz r.vielu wykonawc6w dziala w ramach wewngtrznych regul korporacyjnych,

kt6re narzucaj4 okreSlon4 politykg dotyczEcqprzyjmowania na siebie nieokreSlonych lub zbyt
wysokich obowi4zk6w odszkodowawczych.
Ponadto aktualne zagrohenie epidemiologiczne, kt6re zdaje sig znowu przybierac na sile,
powoduje, tL w przyszloSci nale?y liczy(, sig z zakl6ceniami czy op62nieniami w realizacji
um6w, kt6re niezwykle trudno jest przewrdziec, oszacowai i wycenii. Natomiast
wprowadzenie postulowanych limit6w wpisywaloby sig w og6lne tendencje do solidarnego
obnizania ryzyk i obci4zefr nakladanych na wykonawc6w, celem ochrony plynnoSci firm i
calych sektor6w gospodarki.
Powy2sze tendencje widai r6wnie2 w dzialaniach ustawodawcy dotyczqcych m.in. kar
umownych (np. w uregulowaniach tzw. Tarczy 4.0, kt6re ograniczqq sposoby dochodzenia
kar umownych). Takze przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt (w zalqczeniu)
nowelizacji norvego Pzp, wprowadza w art. 436 pkt 3 limit kar umownych w umowie o

zam6wienie publiczne. Podkreslenia wymaga, 2e jest to limit maksymalny, ktory
zarnawiajqcy mogq dowolnie obniza6. Skoro wigc ustawodawca uznaje, iz nawet w
przypadku kontrakt6w obci4zonych najwigkszym ryzykiem powstania nieprawidlowoSci (np.

w odniesieniu do liniowych rob6t budowlanych), limit ten nie moze przehoczy1 2004,

zasadne wydaje sig jego dalsze obniZenie w stosunku do dostaw.
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OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie wprowadzi zmianwe wzorze umowy w zakresie limit6w kar umownych.

Pytanie nr 3:
W odpowiedzi z dma 7 sierpnia br. na py.tanie 233 dotycz4ce $ 9 pkt 4 umowy (gwarancja)
Zamawiajqcy sprecyzowal,2e do obowi4zk6w gwarancyjnych w zakresie Etapu II nalehec
bEdzie v,ryL1cznie odbi6r od konserwatora oSwietlenia wadliwej oprawy oSwietleniowej,
usunigcie wady lub wymiana oprawy oSwietleniowej na now4, woln4 od wad oraz dostawa do
konserwatora oSwietlenia.
Natomiast $ 8 pkt 3 umowy dotyczqcy rgkojmi zawady zawiera identyczne postanowienia,
jak $ 9 pkt 4 umowy dotyczqcy gwarancji.
W zwi4zku z powylszym prosimy o potwierdzenie, 2e sprecyzowany zakres znajduje
analogiczne zastosowanie r6wnie2 do rgkojmi, tj. w jej ramach do obowi4zk6w wykonawcy
nalehef bgdzie wrylqcznie odbi6r od konserwatora oSwietlenia wadliwej oprawy
oSwietleniowej, usunigcie wady lub wymiana oprawy oSwietleniowej na now?, woln4 od wad
oraz dostawa do konserwatora oSwietlenia.
OdpowiedZ:
Zamawiapcy potwierdza, 2e zakres obowi4zk6w gwarancyjnych wskazanych w odpowiedzi
na pytanie nr 233 odnosi sig r6wniez do obowi4zk6w w zakresie udzielonej rEkojmi.

Nowv termin skladania i otwarcia ofert
Skladanie ofert: 15.09.2020 r. g. 10:00
Otwarcie ofert: 15.09.2020 r. g. 11:00

W zwi4zku z pov,rylszym w rozdziale I SIWZ pkt., 13.1., 15.1., otrzymuj4 nowe
brzmienie:

,,13.1. Oferty powinny by(, zlohone w terminie do 14.09.2020r.
okreSlony w pkt. 8.2. SIWZ".
,,15.1. Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego
Warszawie, w sali w 402,w dniu 15.09.2020r. , o godz. 1l:00".

W wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiaj4cy
dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt 2) ustawy Prawo
zam6wiefr publicznych.

do godziny 10:00 w spos6b

przy ul. Chmielnej I20, w

JednoczeSnie zgodnie z art. IZa ust. 3 ustawy Pzp,
zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu Urzgdowi
informacje o zmianach na stronie internetowej.

Zamawiaj4cy niezwlocznie po przekazaniu
Publikacji Unii Europej skiej, zamieszcza
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