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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Dostawa nowych opraw oSwietleniowych w technologii LED".

Nr postgpowania: ZDN'INN{TDZP I 6l tPN/53/20

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt

l) oruz ust. 4 Ustawy z dnra 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowieh Publicznych (Dz. U. z
2.Olg, poz. 1843 z p62n. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy oraz dokonuje zmiarry tre6ci

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia poprzez zmiang terminu skladania i otwarcia

ofert.

Pytanie nr I
Dotyczy zal4cznika nr 9 do SIWZ - Formularz cenowy:

W zalqczniku nr 9 do treici SIWZ Zamawiajqcy wymaga wyodrgbnienia i podania cen

j ednostkowych odpowiednio za:

osw ilonvch

z aakc ept ow an))c h prz e z Zamaw ia.i qc e go.

nowvch TYP A

nowvch hTYP Bw
zaakc eptow ary)c h prz ez Zamav,iai qc e go.

4) WdroZenie i uruchomienie uslugi polegajqcej na zapewnieniu systemu zdalnej kontroli

funkcjonowania orqz inwentaryzacji infrastruktury oiwietlenia ulicznego m. s/.

Warszawa.

5) Dostawa dedykowanego systemu do matrycowego pomiaru rozkladu luminancji do

kontr oli j ako i ci o iw i e tl eni a dr o gow e go.

JednoczeSnie zgodnie z projektem umowy opracowanie i uzgodnienie projekt6w opraw oraz

ich dostawa zostaly oz\aczonejako Etap II realizacji umowy.

W zwi4zku z wyodrgbnieniem w Formularzu cenowyrn odrgbnej pozycji cenowej za

opracowanie i uzgodnienie projekt6w opraw oSwietleniolvych okreSlonych w OPZ,

dostarczenie Zamawiaj4cemu certyfikat6w ENEC oraz ENEC+ lub raport6w oSrodka

r)

2)

3)

za a kc e ol ow anvc h Dr z ez Zamaw ia-i qc e go.
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badawczego akredytowanego przez polsk4 lub europejsk4 Jednostkg Certyfikuj4cq na

wykonywanie badan wg nolmy EN 62722-2-l:2016 dla opraw oSwietleniolvych

zaakceptowanych przezZamaviaj1cego z\wacamy siE z proSb4 o wyjaSnienie w jaki spos6b,

na jakich warunkach i w jakich terminach dokonywanabgdzie platnoSd zav'ryZej wymienione

opracowanie dokumentacji albowiemzewzoru umowy przedmiotowe warunki nie wynikaj4.

Jednoczesnie wskazuj emy, te z uwagi na tre56 Formularza cenowego okolicznoSd

powyisza ma istotne znaczenie dla prawidlowego skalkulowania otaz przygotowania

oferty. Na etapie przygotowylvania dokument6w niezbgdnychdo z-lo2;enia oferty Wykonawca

powziS.wyzej opisane w4tpliwoSci dotycz4ce treSci SIWZ.

OdpowiedZ:
ZamawiajEcy wyjaSni a, Ze po zakofrczeniu prac opisanych w punktach K2, K3 i K4 OPZ ti.
Opracowanil i uzgodnienie projekt6w opraw oSwietleniolvych okreSlonych w OPZ;

dostarczeni e Zamaiiaj4cemu certyfrkat6w ENEC oraz ENEC+ lub raport6w oSrodka

badawczego akredytowanego przez polsk4 lub europejsk4 Jednostkq Certyfrkuj4c4 na

wykonywinie Uaaan wg- normy EN 62722-2-l:2016 dla opraw oSwietleniowych

ziakceptowanych ptzez lamawiaj4cego, na podstarvie podpisanego Protokolu Odbioru

Czgsciowego w ilw zakresie, Wykonawcy bgdzie przyslugiwa6 platnoS6 czqSciowa w

wysokoSciTgodnej z ofertE, zloaon4 tv formularzu cenowym, zgodnie z zasadari opisanymi

w$4 ust. 2.1 wzoruumowy. PlatnoSci za dostawy opraw oSwietleniowych bqdqtealizowane

na podstawie odrgbnych Protokol6w Odbior6w CzgScior, ych.

Pytanie nr 2:
iotycry Zalqcznika nr 10 do SIWZ - Tabela obliczeniowa do oceny kryterium ,,Nominalna

calkowita moc opraw oSwietleniowych" :

Na etapie wyjainiania treSci SIWZ Zamawiajqcy dokonal modyfikocii zalqcznika nr 8 do Opisu

przedmiotu zamdwienia oraz zamieicil stosownq informacjg w przedmiotowym zalcresie na swoiei

stronie internetowej. Jednoczeinie nie uleg! zmianie Zalqcznik nr 10 do SIWZ Tabela

obliczeniowa do oceny lcryterium ,,Nominalna calkowita moc opraw oSwietleniowych":

Zwracamy uwagQ, Le powyasze powoduje zaistnienie sprzecznoSci w dokumentach dotycz4cych

postgpowania. Skoro zmianie ulegl zal4cznik nr 8 do Opisu przedmiotu zam6wienia Zamawiaj4cy

winien dokona6 modyfikacji tresci SIWZ r6wnie2 w zakresie Zalqcznrka nr 10 Tabeli

obliczeniowej do oceny kryterium ,,Nominalna calkowita moc opraw oSwietleniowych"'

Powy2sze ma istotne znaczenle dla prawidlowego przygotowania oferty. Zgodnie z dokumentacj4

postgpowania Wykonawca wraz z formularzem oferty sklada m.in. stanowi4c4 zalqcznik nt l0
tabelq obliczeniow4. W ocenie Wykonawcy nie jest on uprawniony do dokonywania samodzielnej

modyfikacji tresci tabeli, kt6ra z kolei stanowi element skladanej oferty. Powy2sze uniemoZliwia

z\o1enie przez WykonawcQ prawidlowej oferty zgodnej ztreiciq SIWZ, w szczeg6lno5ci z treSci4

Zal4cznika nr 8 do Opisu przedmiotu zam6wienia. Stosownie do treSci przepisu art. 7 ust. 1

ustawy Pzp, Zamawiaj4cy ma obowi4zek przygotowania i przeprowadzenia postqpowania o

udzielenie zam6rvienia w spos6b zapewniaj4cy zachowanie uczciwej konkurencji i r6wnego

traktowania wykonawc6w, zgodnie zzasadamiproporcjonalno6ci i przeirzvsto6ci.

Nale2y podkreSli6, 2e obecnym etapie postgpowania tresd SIWZ w obecnym brzmieniu nie

zapewnia zachowania prze Zamawiaj4cego zasady przejrzystoSci postgpowania. W zwiqzkt z

powy2szym wnosimy o modyfikacjg treSci Zal4cznika nr 10 do SIWZ - Tabela obliczeniowa do
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oceny kryterium ,,Nominalna calkowita moc opraw oSwietleniowych" w taki spos6b by

odpowiadat on tresci zal4cznikanr 8 do opisu przedmiotu zam6wienia.

JednoczeSnie z uwagi na opisane powyzej w4tpliwosci dotycz4c tresci sIWZ zwracamy sig z

prosb4 o zmiang te-rminu sktadania ofert o 2 dni robocze w celu zapewnienie wszystkim

*ykonu*"om mozliwosciprawidlowego skalkulowania orazprzygotowania oferty'

OdpowiedZ:
zamawiaj4cy potwier dza, 2e zal4czniknr 10 do slwz jest r6wnowa2ny z zal4cznlkiem nr 8

do OPZ. Maj4c na uwadze powyZsze,:lako zal4cznik do oferty naleZy wypelni6 aktualn4

wersjg Zatqcznrkanr 8 do OPZ'

Jednoczesnie Zamawiaj4cy w odniesieniu do

dniu 13.07.2020 t. Zamawiaj4cy pragnie spro

w 44 zamieszczotei w dniu 07 '082020 r'

obliczenia oceny w ramach kryerium pn' ,,nol

dla okreSlo nychprzezZamawiai4cego modeli obliczeniowych -Wz" '

W zwi4zku zPowYZszYm:

rcia

Skladanie ofert: 23.09.2020 r'
Otwarcie ofert: 23.09.2020 r'

g. 10:00
g. 11:00

Wzwi4zkuzpowyhszymwrozdzia|eISIWZpkt.,13.1.,15.1.,otrzymuj4nowe
brzmienie:

,,13.1. Oferty powinny byc zlokone w terminie do 23.09.2020r' do godziny 10:00 w spos6b

okreSlony w pkt. 8.2. SIWZ".

,,15.1. Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie zamawiaj4cego przy ul' chmielnej 120' w

Warszawie, w sali nr 1, w dniu 23'09 '2020r', o godz' 11:00"'

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia' Zartawiai4cy

dokona zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu Lgodnie z att' 38 ust' 4a pkt 2) ustawy Prawo

zam6wieri publicznYch.

Jednoczesnie zgodnie zarl.l2aust. 3 ustawy Pzp,zamawiaj4cy niezwlocznie po przekazanht

zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu Urzgdowi Publikacji Unii Europejskiej, zam\eszcza

informacje o zmianach na stronie internetowej'
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