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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie ptzetatgu nieograniczonego na:

,,Dostawa nowych opraw oSwietleniowych w technologii LED".

Nr postgpowania: ZDMIU}I4IDZP I 6l IPN I 53 120

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

1) Ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r. Prawo Zarn6wien Publicznych (Dz. U. 22019, poz. 1843

zpo2n. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie I
Czy Zamawiaj4cy w ramach Etapu III przewidzial udostepnienie wlasnej infrastruktury

serwerowej? Jeaeli nie czy Wykonawca ma wycenii w ofercie jej dostawg lub hosting na

zewngtrznych serwerach w okresie wdroZenia oraz 5 letniego wsparcia systemu.

OdpowiedZ
Zamawiajqcy wymaga wdrozenia i zainstalowania systemu zdalnej kontroli funkcjonowania
oraz inwentaryzacji infrastruktury oSwietlenia ulicznego m. st. Warszawa (Etap III) na

infrastrukturze informatycznej Zartawiaj1cego (odpowred? na pytanie nr 48, udzielona w
dniu 07.08.2020 r.)

Pytanie 2
Jak4 hczbg licencji, na ilu u21tkownik6w, Wykonawca ma uje6 w wycenie do

opro gramowania standardowe go?

Odpowiedf
Zamawtaj4cy wymaga, aby system zdalnej kontroli funkcjonowania oraz inwentaryzacji
infrastruktury oSwietlenia ulicznego m. st. Warszawa byl dostEpny w wersji aplikacji
internetowej,tj.z wykorzystaniem przegl4darki internetowej,bez koniecznoSci instalacji na

stacji roboczej. Zamawiajqcy nie okreSla maksymalnej liczby licencji dostgp do

oprogramowania bgdq mieli wszyscy wskazani pracownicy Zamawiaj4cego oraz

przedstawiciele firm Swiadcz4cych uslugi konserwacji oSwietlenia ulicznego w m. st.

Warszawa.

Pytanie 3
Dot. par. 15, punkt 4wzoru umowy
Jakim podmiotom i na jakich warunkach moze zostac udzielona sublicencja na system zdalnej

kontroli oraz inwentaryzacji infrastruktury? Prosimy o doprecyzowanie zapis6w albo
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usunigcie p6l eksploatacji zwi4zanych z sublicencjonowaniem, przekazaniem
oprogramowania podmiotom trzecim, czy teZmoZliwoSci4 wprowadzenia go do obrotu.

OdpowiedZ
Jakim podmiotom i na jakich warunkach moze zostad udzielona sublicencja na system zdalnej
kontroli oraz inwentaryzacji infrastruktury? Prosimy o doprecyzowanie zapis6w albo
usuniEcie p6l eksploatacji zwiqzanych z sublicencjonowaniem, przekazaniem
oprogramowania podmiotom trzecim, czy teZ moZliwoSci4 wprowadzenia go do obrotu.

Pytanie 4

W par. 9, punkt 2 wzoru umowy oznaczony jest 2 letni okres gwarancji natomiast w par. 14,
punkt 1 wzoru umowy ozfiaczony jest 5 letni okres wsparcia technicznego. Czy intencj4
zamawiajqcego jest zrohnicowanie dlugoSci okres6w gwarancji i wsparcia technicznego, czy
teZ okresy te powinny by6 r6wne?

Odpowiedf
Tak, okres gwarancji i okres wsparcia technicznego jest roZny, zgodnie z zapisamr par. 9 ust.

2 orazpar.14 ust. I wzoru umowy.

Pytanie 5

Z uwagi na usunigcie wymaganych wczeSniej funkcjonalnoSci systemu zdalnej kontroli oraz
inwentaryzacji infrastruktury, w odpowiedzi na zapytania z dnia 2020-08-07, pragniemy
zwroci(, uwagQ na to co nastgpuje.

Przy obecnym zakresie parametr6w funkcjonalnych system nie bEdzie przechowywal
wszystkich istotnych informacji dot. infrastruktury oSwietleniowej. W szczeg6lnoSci
informacje o tym co dana latamia oSwietla tj. dawna funkcjonalnoSi Fl, punkt 3.3.2.1.1 (tj
oSwietlany obszar awrazznim np. geometrta jezdn| iloSi pas6w, szerokoS6 pasa, przeslanki
do podjgcia decyzjr o wyborze klas oSwietleniowych) bgdzie musiala by6 przechowywana
gdzie indziej, poza systemem. Zatem Zamawiajqcy bgdzie wiedzie6 jedynie co Swieci, a nie
co jest oSwietlane.

Z uwagi na niedostgpno56 informacji o oSwietlanych obszarach w4tpliwe bgdzie
wykorzystanie wz4dzen do pomiar6w fotometrycznych (zamawianych w ramach Etapu IV),
gdyz nie bgdq znane ani parametry oSwietlanego obszaru, na kt6rym nale7y wykonai pomiar,
ani informacja o tym kt6ra oprawa co oSwietla.

Informacje o oSwietlanych obszarach sQ konieczne do zrealizowania bezpiecznego
oSwietlenia zgodnie z norrnami o6wietleniowymi. Zatem jezeli przy modernizacji
Zamawrq1cy nie bgdzie nimi dysponowal bgd4 one musialy by6 dostarczoneprzez oferent6w
i zweryfikowane pod wzglgdem zgodnoSci ze stanem faktycznym przez ZamawiajEcego.
BEdzie to skutkowalo dodatkolvymi kosztami. Co rvigcej w przypadku postgpowafl w ramach
zam6wieri publicznych moze sig okaza6, 2e oferenci dostarczq rolni4cych sig migdzy sob4
informacji o oSwietlanych obszarach, a weryfikacja poprawnoSci i zgodnoSci ze stanem
faktycznym bgdzie musiala sig odbyd na drodze wizji lokalnej konkretnych odcink6w drog.
Taka weryfikacja bgdzie musiala mie6 miejsce kazdorazowo dla wszystkich dr6g w ramach
aktualnych i przyszlych modernizacji. W przypadku posiadania przez Zamawiaj4cego danych
o oSwietlanych obszarach bgd4 one integraln4 czgSci4 specyf,rkacji istotnych warunk6w
zam6wienia - takie same dla ka2dego z potencjalnych oferent6w.
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Co wiEcej posiadanie informacji o oSwietlanych obszarach jest w interesie Zamawiajqcego,
gdyz pozwala na zrealizowanie bezpiecznego (tj zgodnego z normami), wydajnego i
zdrowego dla mieszkaric6w (dostarczajQcego odpowiedni4 ilo56 Swiatta) oSwietlenia.

Powi4zanie latarni z oSwietlanymi obszarami umo2liwi prawidlowe okre6lenie parametr6w

oSwietlenia dla newralgicznych dla bezpieczefstwa odcink6w dr6g i ulic, takich jak
zmieniaj4ca sig iloS6 pas6w lub szeroko56 jezdni, zatoki np. dla autobus6w, strefy
konfliktowe, w tym sl<rzyZowania r rozjazdy. Brak takich informacji uniemoZliwia praktyczn4
weryfikacjg poprawnoSci projektu fotometrycznego i wprowadza kaZdorazow4 koniecznoS6

weryfikacji na drodze wizji lokalnej konkretnych odcink6w dr6g, co generuje dodatkowe
koszty i zapotrzebowanie na zasoby po stronie Zamawrajqcego.

Zatem informacje o oSwietlanych obszarach s4 kluczowe dla gospodarnego i racjonalnego
przeprowadzania modertizacji oSwietlenia. BEdq potrzebne Zamawiaj4cemu zar6wno do

sporz4dzenia specyfikacji istotnych warunk6w zam6wieri i por6wnania ofert.

Co wigcej brak informacji o oSwietlanych obszarach wplywa r6wniez zruaczqco na

bezpieczefrstwo uZytkownik6w dr6g w przypadku zastosowania sterowania oSwietleniem
(bazujqc na funkcjonalnoSci F9). Arbitralne Sciemnienie oprawy lub grupy opraw bez

znajomoSci specyfiki oSwietlanych obszar6w mohe prowadzi6 do naruszenia norrn
oSwietleniowych a co zatym idzie spowodowania zagroleniadla ruchu drogowego.

Nalezy r6wnie2 zwrScic uwagQ, 2e w punkcie 3.3.2.1.2.7. OPZ pozostalo pojgcie

oSwietlanego segmentu.

Podobnie informacje o przyporz4dkow'anych klasach oSwietleniolvych (dawna funkcjonalnoS6
F2) wraz z przeslankami o ich wyznaczeniu (zgodnie z aktualnie obowi4zuj4c4 norm4) s4

inforrnacjami o infrastrukturze. Przechowywanie ich poza dedykowanym system do
inwentaryzacji oSwietlenia wydaje sig by6 nieuzasadnione i niegospodarne - generuj4ce

dodatkowe koszty pozyskania, przechowywania i przetwarzania tych informacji. Zarowno
informacja o przeslankach jak i samych klasach powinna byi przechowywana w systemie,
celem zachowania spojnoSci (np. zanilenie klasy oSwietleniowej, pomimo 2e przeslanki
wskazuj4 na vtyZszq klasg prowadzi do zlego doboru oSwietlenia, a w konsekwencji do
zagroZenia dla uzytkownik6w drogi). To Zamawiaj4cy powinien wiedzied jakie klasy
o6wietleniowe i dla czego sQ przyporz4dkowane do okre5lonych obszar6w i ul1wat tej
wiedzy rv specyfikowaniu zam6wieri.

Chcemy zwr6ci1, uwagg, ze dawne funkcjonalnoSci F4 i F10 d. projektowanie oSwietlenia
oraz weryfikacja projekt6w oSwietleniolvych prowadzq do istotnej redukcji koszt6w
zwiEzanych z modernizacj4 oSwietlenia. Automatyzacja projektowania oSwietlenia umozliwia
oszacowanie koszt6w modernizacji oraz spodziewanych oszczgdnoSci (np. oszczgdnoSci
ztZycia energii elektrycznej) przez Zamawraj4cego przed rozpoczgciem procesu zam6wienia.
Niweluje koniecznoSc zlecania zewngtrznych kosztownych i dlugotrwalych audyt6w
oSwietleniowych oraz umozliwia okreSlenie parametr6w zam6wienia (szacunkowa iloS6 i moc
zamawianych opraw, a nawet koszt), co daje konkretne oszczgdnoSci. Weryfikacja projekt6w
fotometrycznych natomiast ma zastosowanie w procesie por6wnania ofert. Umozliwia
sprawdzenie przez Zamawiaj4cego czy proponowane przez wykonawcg projekty
fotometryczne sQ zgodne z noffnami o5wietleniowymi. Weryfikacj a taka baz$e na
informacjach o stanie faktycznym infrastruktury, a nie tylko na deklaracjach wykonawcy.
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Integracja projektowania i weryfika$i z systemem inwentaryzacji oSwietlenia pozwala zatem
na bardziej dokladne oszacowanie koszt6w modernizacji oSwietlenia jak r6wniez na

weryfikacjg poprawnoSci proponowanych przez oferent6w rozwiqzafi na bardzo wczesnym
etapie, co powinno by6 kluczowe dla tak duzego, zlolonego i dynamicznie rozwijaj4cego sig

miasta jak Warszawa.

Z uwagi na powyZsze, maj4c na wzglEdzie gospodarnoS6 i racjonalnoSd wydatk6w
wnioskujemy o przywr6cenie parametr6w funkcjonalnych3.3.2.I.l, 3.3.2.1.2.5,3.3.2.1.2.8
(co umozliwia np. raportowanie efektywnoSci dzia\afi i ich skuteczne planowanie), 3.3.2.1.2.9
(zwiEzane z identyfikacj4 co jest o6wietlane przez oprawg), 3.3.2.2 (funkcjonalnoS6 F2), co

wydaje sig konieczne dla zachowania pelnoSci i sp6jnoSci informacji o infrastrukturze
oSwietleniowej.

Ponadto sugerujemy rozwahenie przywr6cenia 3.3.2.4 (funkcjonalnoSi F4) oraz 3.3.2.10
(funkcjonalnoSd F10) co w znacznym stopniu zmniejsza koszty i jakoS6 aktualnej oraz
przy szly ch mo dernizacj i.

OdpowiedZ
Zamawiaj1cy pozostawia zapisy OP Z bez zmrafl .
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