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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Dostawa nowych opraw oSwietleniowych w technologii LED".
Nr postgpowania: ZDM.NMIDZP | 6l tPN | 53 120

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. I pkt
1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zan6wien Publicznych (Dz. U . z 2019 , poz. 1843
z poLn. zm.) odpowiada na pytanie Wykonawcy.

Pytanie I
W punkcie 3.2.3.2 opisu przedmiotu zam6wienia, opisuj4cym prace do wykonania w Etapie
II, Zanawiaj4cy wymaga heby wraz z prototypem oprawy do weryfikacji, Dostawca
ktzdonzowo dostarczyl raport zbadah obejmuj4cych parametry ujgte w ZaNqczniku nr 9 do

OPZ,zgodnie z EN 62722-2-l:2016.
Proszg o potwierdzenie 2e w.w. raport mole by6 wykonany przez wewngtrze laboratorium
Wykonawcy?
Wedlug punktu 4.2 OPZ, Dostawca ma na przedstawienie prototypu oprawy 30 dni od
podpisania umowy oraz 15 dni na poprawienie modelu, w przypadku zg\oszenia uwag
Zamawiajqcego - w obu przypadkach Zamawiaj4cy wymaga, by vtraz z prototypem
przekazywany byl raport zbadaf (powyzej opisany punkt 3.2.3.2) - bior4c pod uwagg napigte

terminy, zlecanie tych badari w zewngtrznym laboratorium ogranicza czas na przygotowanie
prototypu.
Pytaj4cy nie ztalazl zapisu w OPZ Zeby na tym etapie (prezentacje prototyp6w), badania z
w.w. raportu mialy by6 wykonywane przez zev,rnEtrznqj ednostkg.

Odpowiedf:
Zamawiajqcy potwierdza,2e raporty zbadafobejmuj4cych parametry ujgte w Zal4czniku nr 9
do OPZ, zgodnie zEN 62722-2-l:2016, wykonywane na etapie K2 zgodnie z zapisem punktu
4.2. OPZ, mog4 by6 wykonywane przez wewngtrzne laboratorium wykonawcy,jeSli bgdzie

ono wyposaaone w urzqdzeria przystosowane do badania parametr6w ujgtych w Zalqczniku
nr 9 do OPZ. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prar,vo do kontroli laboratorium wykonawcy, w
kt6rym bgd4 wykonywane badania na etapie K2.

Pytanie 2
W paragrafie 6 punkt I Wzoru Umowy, Zarnawiajqcy wymaga od Wykonawcy na czas

realizacji tej umowy, zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej w
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zakresie prowadzonej dzialalnoSci, zwi4zanej z przedmiotem realizacji niniejszego
zam6wienia o waftoSci sumy ubezpieczenia nie niZszej niz 1.000.00021.
Natomiast w punkcie 7.2.L2. SIWZ, Zamawiajqcy wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia od
odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnofici, zwi4zanej z przedmiotem
reahzacji niniejszego zam6wienia, na sumg co najmniej 5.000.00021.
Proszg o wyjaSnienie jak rozumiei te dwa zapisy? Czy wystarczajqcebEdzieubezpieczenie od
odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci do podanej wyaszej kwoty
(5 mln zl), czy te2 Zanawiaj4cy wymaga dw6ch odrgbnych polis, w tym dodatkowego
ubezpieczenia o wartoSci min. 1 ml zl przypisanego tylko do realizacji niniejszego
zam6wienia?

0dpowiedZ:
ZamawiajEcy wyjaSnia, 2e wymaga od wykonawcy ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoici, zwi4zanej z przedmiotem realizacji
niniejszego zam6wienia, na sumg co najmniej 5.000.00021. Zamawiaj4cy skorygowal wz6r
umowy poprzezzmiang zapisu paragrafu 6 ust. 1.

Pytanie 3
W zal4czniku nr 4 do SIWZ 'DoSwiadczenie Wykonawcy' nale|y uzupelnid w pierwszej
kolumnie formatki, nazwQ i adres zarnawiaj4cego, proszg o informac4g cty nale?y wpisad tam
finalnego inwestora czy bezpoSredniego zamawiqqcego, jeZeli w dostawiebralaudzial firma
trzecia, przykladowo ptzy dostawie opraw przez zagranicznego partnera handlowego lub
przez hurtownig elektrotechniczn4.
Proszg r6wnie2 o wyjaSnienie jak w powyZszym przypadku interpretowa6 zbieranie
dowod6w, referencji wystawianychprzez podmiot narzecz kt6rego dostawy byly wykonane
(pkt.9.1.3. SIWZ)?

OdpowiedZ:
Zamawiajqcym jest podmiot zkt6rym Wykonawca ma podpisan4 umowg. Powierzenie przez
Wykonawc7 realizacji czgSci zam6wienia przez podwykonawc6w nie ma wplywu na
zdolnoSci techniczne lub zawodowe Wykonawcy. Dowody nale?ytego wykonania
zam6wienia wystawia wigc ZamawiaJEcy dla Wykonawcy a nie dla podwykonawc6w, anite?
Wykonawca dla podwykonawc6w.
Natomiast jezeli Wykonawca zgodnie z punktem 10 SIWZ w celu potwierdzenia spelniania
warunk6w udzialu w postgpowaniu, w stosownych sytuacj ach oraz w odniesieniu do

konkretnego zam6wienia, lub jego czgsci, polega na zdolnoSciach technicznych lub
zawodowych lub sy.tuacji hnansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, dowody
nalezytego wykonania zam6wienia musz4 pochodzid od zamawiaj4cego na ktSrego rzecz
zam6wienie zostalo wykonane przezten inny podmiot. Szczeg6ly dotyczEce powolywania sig

na zasoby innego podmiotu okreSla punkt 10 SIWZ.
Zamawiajqcy zaznacza,2e udzielil odpowiedzi zgodnie ztrefici1 SIWZ.
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