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Dot.: postEpowania prowadzonego w trybie przetargts nieograniczonego na:

o,I)ostawa i montaZ stacjonarnych urz4dzefi pomiarlTredkoSci na wiadukcie i moScie

poniatowskiego". Numei postgpowa niaz ZDI,4.NII'{TDZP l7 2/PN/63/20'

Miasto Stoleczne warszawa - zatz4d Dr6g Miejskich na podstawie art' 38 ust' 1 pkt

3) oruz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 t. Prawo zamowiefi Publicznych (Dz' u' z

ZA W, poz. l843z p62tt. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy'

ilT#:#*., ao ogloszonego zam6wie nia zwracamy siE z prosb4 o doprecyzowanie zapisu

w ogloszeniu zam6wienia:
II.2.4) Opis zam6wienia:
przedmiotem zam6wienia jest ,,Dostawa i montaZ stacjonarny ch urz4dzeri pomiaru prqdkosci

na wiadukcie i moScie Poniatowskiego"'
OkreSlenie przedmiotu zam6wienia:
przedmiotem zam6wienia jest dostawa 6 szt. stacjonarnych urz4dzefrejestrujqcych sluZ4cego

Ao po*iuru Sredniej pr[atosri na okreSlonym odcinku drogi, zwanego urz4dzeniem

,.1.rtr,garym. pojgcie',,urzqdzenie rejestruj4ce" oznacza kompletny system do pomiaru

SrlAniejpigdkoScina okreSlonym odcinku drogi wraz z konstrukcjami wsporczymi'

Czy zamawiaj4cy w/w zapisie ma na mySli 6 szt. stacjonarnych wz4dzef dzialai4cych jako

urz4dzenia do pomiaru prgdkoSci chwilowej , czy zamawiaj4cy ma na mySli odcinkowy

pomiar Sredniej ptfatosiii Pozostale zapisy SIWZ wskazuj4 na urzqdzenia do pomiaru

prgdkosci chwilowej' 
/ o korekte Dowr r prawidiowy.W' zwi4zku z pov,rylszym prosimy o korektq powyZszego zaplsu na

odpowiedf: 
ra mv(li dostawe i I :h urzqdzenpomiaru prqdkosci na

Zamawraj1cy ma na mySli dostawq i montaZ staclonarnyc

wiadukcie i moScie poniatowskiego - urzqdzeh rejestruj4cychprzeznaczonych do pracy na

masztach wraz z urzqdzeniami integruj4cymi oraz obudowami i masztami' gdzie nale?y

rozumied wzqdzenie rejestruj4ce jato uizqdzenie do rejestracji prEdkoSci chwilowej (pomiar

punktowy) wraz z oUuaowa'i Lonstruk.l4 *tpot.z4 (dopuszcza sig konstrukcjq bqd4cq

jednoczesnie obudow4)."zamawiq4cy 
wprowadza stosownQ korektg w ogloszeniu zam6wieni
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