
ZARZAD DR0G MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-80'l Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08

kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, wwwfacebook'pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 28.08.2020 r.

ZDMIDZPPLaO I2OIZZ
zDM -DzP.3411. t-6 5 .2020.rJA

Dot. : po stgpowania prowadzone go w trybi e ptzetar gu nieo graniczone go na:

,,Dostawa i montaZ stacjonarnych urz4dzeri pomiaru prgdkoSci na wiadukcie i moScie

Poniatowskiego". Numer postgpowania: ZDMIUM|DZP 172lPN/63/20.

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

3) oruz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ZanSwieh Publicznych (Dz. U. z
20 I g, poz. 1 8 43 2 p 52n. zm) odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1

ity t*ru*iajEcy dopuszcza montaz przyrz1du pomiarowego, zwanego w opublikowanym

zam6wieni;t_ urz4dzeniem rejestruj4cym, bezpoSrednio na obiektach budowlanych

usytuowanych na wiaduktach moScie i Poniatowskim zwanych wieZycami?

Opublikowane ogloszenie zawiera w okreSleniu przedmiotu zam6wienia nastqpuj?cy zapis:

,,Przedmiotem zam6wienia jest dostawa 6 szt. urzqdzen rejestruj4cych przeznaczonych do

pracy na masztach wraz z urzqdzetriami integruj4cymi oraz obudowami i masztami, gdzie

nale1y rozumie6 urz4dzenie rejestruj4ce jako urz4dzenie do rejestracji prgdkoSci chwilowej

(pomiar punktowy) wraz z obudow4 i konstrukcj4 wsporcz4 (dopuszcza sig konstrukcjq

bqd4c4 j ednoczeSnie obudow4)."
Uzasadnienie:
! Najmniej szazmoa\ivvych ingerencja w strukturg architektonicznqzabytkowego obiektu

! Zachowanie dotychczasowego wygl4du obiektu przez brak dodatkowych element6w

konstrukcyjnych
n Brak dodatkowych element6w zamontowanych bezpoSrednio w pasie drogowym (w tym
dodatkowych barier ochronnych)
! DostgpnoS6 zasilania w wieZycach (aki wlaSnie spos6b zasTlaria rekomenduje

zamawl^a;j4cy)
! WysokoS6 montazu (ok 8-10m): gwarancja l00Yo ujawniania sprawc6w wykroczeri (brak

przypadk6w wzajemnego przeslaniania sig pojazd6w), male ryzyko zanieczyszczenia

atmosferyc znego (pyl i bloto unoszone przez poj azdy) ograniczon e ryzyko wandalizmu w tym
c el o we go zanie czy szczaria e I ement6 w optycznych
n Opcjonalnie, realizacjg pierwotnego planu wykonywania pomiar6w Sredniej prgdkoSci na

moScie Poniatowskim niezaleanie od trybu pomiar6w w miejscu instalacji pomigdzy dwoma

dowolnymi przyrz4dami na odcinku obejmuj4cym most i wiadukty
n Prawdopodobiefrstwo redukcji liczby potrzebnych przyrzqdow przy zachowaniu zalohenia

skutecznej kontroli prgdkoSci na calym odcinku mostu oraz wiadukt6w wynikaj4ce z

mo Zliwo Sci kontro li wszystkich pas6w ruchu pr zez i eden przy tzqd
I Nizsze koszty realizacji calego projektu w wynikaj 1ce z montazu przyrzqd6w bez
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maszt6#konstrukcj i w pasie drogowym.

Odpowiedf:
Zaiawiaj4cy nie dopuszcza montaZu ptzytz4du pomiarowego zwanego utzqdzeniem

rej estruj 4tym bezpo Srednio na wiely cach wiaduktu i mo stu Poniatowskie go'

Pytanie 2
Prosimy o wyjaSnienie wymog6w okreSlonych w MINIMALNE WYMAGANIA DLA

URZ,{DZEN REJESTRUJ,{CYCH? :

,,8. Rejestracjg naruszeri w ruchu drogowym na co najmniej czterech pasach ruchu niezaleanie

oa t.gb, po liOry1n pasie porusza sig mierzony pojazd, bez koniecznoSci zmiany ustawieri i

konfi guracj i wzqdzenia rej e struj 4ce go. "
Uzasadnienie:
Na wiaduktach i moScie Poniatowskiego ruch odbywa siE w jednym kierunku ruchu nadrodze

dwupasmowej,Lqcznie z ruchem w przeciwnym kierunku na 4 pasach ruch-u rozdzielonym

torowiskiem. Wyj4tkami s4 kr6tkie oa"ioti pizechodzqce w prawo skrgtt W-tych wyj4tkach

dochodzi Nqcznie-do 6 pas6w ruchu w obu kierunkach. Czy stefakontroli jednego ptzyrz4du

ma obejmowa6 dwa pasy ruchu w jednym kierunku czy w obu kierunkachl4cznie 4 pasy, lub

odpowLdnio wigcej w irzypadku odcink6w np. prawoskrqt6w, gdyt z zapis6w wynika 2e

zimawiajqcy oczekuje rejestracji na co najmniej czterech pasach ruchu.

W strefie pizystank6w tiamwajowych pury tu.hr', w jednym kierunku s4 tozdzielone ci4gl4

lini4, wymuszaj4c zakaz roypriediania-w niebezpiecznym miejscu. Czy w przypadku takiej

tot<aiizac.li przyrz1dpowinien ujawniad takie naruszenie w ruchu drogowym?

Odpowiedf:
tJriqdzenie rejestruj4ce zgodnie z minimalnymi wymaganiami przedstawionymi dla tych

urzqdzeh po*i*o g*ututtto*a6 rejestracjq naruszefr w ruchu drogowym na co najmniej

czteiech pasach *rrrJrr, niezale1nie od tego, po kt6rym pasie porusza siq mierzony poiazd,bez

koniecznoSci zmiany ustawieri i konfiguracji wzqdzenia rejestruj4cego' W przypadku

montazu urz4dzeh na moScie i wiadukcie Poniatowskiego bEdzie wykorzystana moZliwoSd

pomiaru dla dw6ch pas6w ruchu, a okreslona w tym punkcie funkcjonalnoS6 bqdzie atutem

przy wyborr. no*.3 lokalizacji w przypadku zmiany miejsca posadowienia przyrzqdu

pomiarowego.

Pytanie 3
ity tu u*iaj4cy przewiduje odst4pienie (lub. zmianq) od wymog6w okreSlonych w

N4nqnIarNE WYMAGANIA DLA URZADZEN REJESTRUJ'{CYCH? :

ug. Automatycznej identyfikacji pasa ruchu urzqdzenie w kadtze zrejestrowanego

naruszenia *it-.tp po kt6rym pasie poruszal sig zarejestrowany poiazd. kt6remu zmietzona

zostala prgdko56."
Uzasadnienie:
Identyfikacja pasa ruchu byla stosowana w przyrz4dach starszej generacji w celu zwigkszenia

pra*iopodlbieristwa identyfikacji pojazdu mierzonego. Obecnie wiod4cy producenci

ptryrrqaO* dedykowanych do automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym stosuj4

znacznie nowsze n*tgdtiu zapewniaj4ce 100% identyfikacjg pojazdu mierzonego. Jednq z

metod kt6r4 stosujemy jest wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizie obrazu pol4czonej

z informacj4 z iadarowej glowicy Sledz4cej oraz rozpozflanego numeru rejestracyjnego

przypisanego do Sledzonego pojazdu.

tr,,i^S. Obudowa masztu musi by6 wyposaZona w czujnik temperatury oraz czujnik

bezwladnoSciowy lub czujnik uderzenia. Czujnik musi dziala6 w zakresie czuloSci min. od 1g

do l0g, w spos6b umoZliwiaj4cy jego kalibracjg przezpracownik6w Zamawiaj4cego."
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Uzasadnienie:
Proponowane rozwi4zanie przewidziane jest do montazu na znacznej wysokoSci (8-10m).

Przy takim rozwrqzaniu ryzyko akt6w wandalizmu w zasadzie nie istnieje. Jednak w
przyrzEdzie przewrdziano bardzo zaawansowane funkcje kontroli poloZenia i stabilnoSci

zamontowanego przyrz4du poprzez wykorzystanie istniej4cych w przytzEdzie czujnik6w
elektronicznych np. akcelerometr. Informacja o naruszeniu, zmianie poloZenia i innych
nieprawidlowoSciach jest przesylana do uZytkownika w uprzednio zdefiniowany spos6b (sms,

e-mail, www)
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy pozostawiabez zmian Minimalne Wymagania dlaUru4dzeri Rejestruj4cych.

Pytanie 4
Czy zamawiaj4cy przewiduje odst4pienie lub zmiang od wymog6w okreSlonych w OPISIE
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na opcjonaln4 mo2liwo56 wykorzystania zasilania z lamp
ulicznych do zasilania przyrzqd6w pomiarowych przy zastosowaniu specjalnych uklad6w
zasilania? :

2)Dostawa vz1dzeh zbudowanie niezbgdnych przyl4czy energetycznych, z tym, 2e przed

przyst4pieniem do budowy przyL4cza energetycznego Wykonawca jest zobowiparty uzyska6

w imieniu i na rzecz Zamavtiajqcego warunki techniczne przylqcza energetycznego, zawrzel
umowg o przylEczu energetycznym otaz umowg na dostawg energii elektrycznej orazuzyskal
niezbgdne zezwoleniaJuzgodnienia, wymagane w celu budowy, przyl1czenia i eksploatacji

pr zylqcza ener gety czne g o.

Zamawiaj4cy dopuszczav,rykorzystanie zasilaniazwrcZyc Mostu i wiaduktu Poniatowskiego

Zamawiaj4cy rekomenduje wykorzystanie w pierwszej kolejnoSci zlqczy bgd4cych

wykorzystywanych przez ZDM. Spos6b zasilenia i projekt nale?y uzgodnid z WydziaNem

Oswietlenia ZDM z Panem Michalem Sobieckim. PoniZej przedstawione sQ moZliwe do

wykorzystania lokalizacj e przyl.qczy elektrycznychprzy instalacji urzqdzefi pomiarowych.

Uzasadnienie:
Proponujemy zastosowanie specjalnego ukladu zasilania z akumulatorem buforowym kt6ry
zapewnia pracg przyrz4du od Switu do zmierzchu onz w przypadkach przerw zasilaniu. Ten

rodzaj zasilania stosujemy w przypadku znacznego stopnia skomplikowania dostarczania

energii elektrycznej do przyrz4du pomiarowego. Przy akceptacji takiego rczwi1zania

oczekujemy r6wnieZ na wprowadzenielzmiang zapis6w na wym6g zasilania awaryjnego dla

wszystkich zainstalowanych przyrz4d6w w celu zachowania r6wnowagi w skladanych

ofertach.
OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy pozostawiabezzmianwymogi okreSlone w opisie przedmiotu zam6wienia
odnoSnie zasilania.

Pytanie 5
Czy zarnawiajEcy opublikuje program rob6t budowlanych autorstwa Sebastiana Kubanka

przywolany w pkt. I DECYZJI Mazowieckiego KonserwatoraZabytk6w
wzw.5 r42.838.2020.AK
Odpowiedf:
Zamawiaj1cy publikuje program rob6t budowlanych autorstwa Sebastiana Kubanka

przywolany rv pkt. 1 Decyzji Mazowieckiego KonserwatoraZabytk6ry i
w zw .5 | 42. 83 8.2020.AK.
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