
 
       Warszawa, dnia 13.11.2020 r. 

ZDM/DZP/4130/20/ZZ 

ZDM-DZP.3411.1055.2020.MSZ  

    

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na:  

Kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych przy obiektach 

inżynierskich na terenie m.st. Warszawy. 
Numer postępowania ZDM/UM/DZP/90/PN/79/20. 

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1a i ust. 4 

ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 ze zm.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę oraz zmienia treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 1: 

Proszę o informację co z zapisami resursu które wskazują iż mimo obliczenia wskazują 

średnie zużycie urządzenia zaleca się modernizację urządzenia w zakresie układu 

hydraulicznego i aparatury sterowej ponieważ stan faktyczny wykazuje znaczne 

wyeksploatowanie tych podzespołów. 

Odpowiedź: 

W przypadku wyeksploatowania poszczególnych podzespołów koszt ich wymiany 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich kosztach z wyłączeniem kosztów modernizacji 

polepszającej parametry użytkowe urządzenia dźwigowego. 

 

Pytanie 2: 
W zw. ze zmianami w zapisach:  

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następujący sposób: W pkt 7.2.3.3. zamiast: 6 „9. - 

Pracownik centrum monitoringu – 6 osób – wpis na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej – 5 lat – podstawa dysponowania (umowa o pracę).” wpisuje się: „9. - 

Pracownik centrum monitoringu – 6 osób – wpis na listę kwalifikowanych pracowników 

zabezpieczenia technicznego – 5 lat – podstawa dysponowania (umowa o pracę).” W 

załączeniu poprawiony wykaz osób. 

Proszę  podanie podstawy prawnej  naniesionych zmian w powyższym zakresie i 

 dokonanie zmian  zgodnie  z Ustawą o ochronie osób i mienia.  
 

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,    art. 3  są 

wymienione  formy realizowania ochrony: 

Art.  3.  [Formy realizowania ochrony osób i mienia] 

Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie: 

1) bezpośredniej ochrony fizycznej: 

a) stałej lub doraźnej, 

b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w 

elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, 
c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów 

wartościowych lub niebezpiecznych; 
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Zgodnie z tym przepisem obsługa stacji monitorowania winna być prowadzona przez 

pracowników ochrony a nie pracowników zabezpieczenia technicznego. 

  

Pracownicy zabezpieczenia technicznego zgodnie z ww. Ustawą  realizują:  
Art.  3.  [Formy realizowania ochrony osób i mienia] 

2) zabezpieczenia technicznego, polegającego na: 
a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie 

chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich 

zainstalowania, 

b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, 

konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następujący sposób: 

W pkt 7.2.3.2. zamiast: 

 „9.   - Pracownik centrum monitoringu – 6 osób – wpis na listę kwalifikowanych 

pracowników zabezpieczenia technicznego  – 5 lat – podstawa dysponowania (umowa o 

pracę).” 

wpisuje się: 

„9.   - Pracownik centrum monitoringu – 6 osób – wpis na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej – 5 lat – podstawa dysponowania (umowa o pracę).” 

W załączeniu poprawiony wykaz osób.  

 

Pytanie 3: 
Czy w przypadku zalania urządzenia dźwigowego z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający pokrywa koszty wykonanych napraw ? Na przykład przy obfitych 

opadach deszczu; niewłaściwym odprowadzeniu wody przy pracach dokoła urządzenia 

(wyrównywanie kostki chodnikowej); zalanie z góry gdzie źle jest wykonane odprowadzenie 

deszczówki z wiaduktu, czy sufitu na Trasie WZ. 

Odpowiedź: 

W przypadku zalania urządzenia dźwigowego z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający pokryje koszty wykonanych napraw w przypadku wystąpienia 

awarii wodociągowej/ciepłowniczej lub deszczu nawalnego. 

Deszcz nawalny to opad deszczu o współczynniku natężenia (ustalanym przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej) co najmniej 4 (czyli 40 mm na mkw. w ciągu godziny); 

w uzasadnionych przypadkach i/lub w braku możliwości uzyskania opinii IMiGW, fakt 

wystąpienia deszczu nawalnego stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru 

szkód w urządzeniu dźwigowym lub bezpośrednim sąsiedztwie. Rozliczenie wykonanych 

napraw nastąpi na podstawie protokołu konieczności, kosztorysu powykonawczego 

zaakceptowanego przez Zamawiającego oraz faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 4: 
Czy podczas wypełniania formularza cenowego należy sugerować się „opisem prac” czy 

wskazanymi punktami z OPZ? 

Np. W formularzu widnieje pozycja „wymiana wykładzin zgodnie z punktem III. 8 OPZ” a 

punkt 8 z OPZ dotyczy wykonania etykiet informacyjnych. Dodatkowo brak w formularzu 

prac zgodnych z OPZ III pkt.16. Wskazane pkt. w formularzu cenowym odbiegają od tych 

zawartych w OPZ. 

Proszę o sprawdzenie i zweryfikowanie Formularza Cenowego. 

Odpowiedź: 
W załączeniu poprawiony formularz cenowy. 
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Nowy termin składania i otwarcia ofert: 

Termin składania ofert: 30.11.2020 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert: 30.11.2020 r. godz. 11:00 

 

W związku z powyższym w rozdziale I SIWZ pkt 13.1. i 15.1. otrzymują nowe brzmienie: 

 

13.1.  „Oferty powinny być złożone w terminie do 30.11.2020 r. do godziny 10:00 w 

sposób określony w pkt. 8.2. SIWZ” 

15.1.  „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w 

Warszawie, w sali nr 1, w dniu 30.11.2020 r. , o godz. 11:00”   

 

 

W wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2) 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Jednocześnie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po 

przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 

zamieszcza informacje o zmianach na stronie internetowej. 

 

W załączeniu: 

- poprawiony wykaz osób 

- poprawiony formularz cenowy.  
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