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Dot.: Przebudowy przejSf podzaemnych w pasie drogowym Al. Jerozolimskich, w rejonie
Dworca Centralnego, w rejonie Ul. Emilii Plater oraz lqcznika pomiqdzy Hotelem Mariott a
Dworcem Centralnym. Numer postepowania: ZDM|1 IPPP I L5.

Miasto Stoleczne Warszawa -Zarzqd Dr6g Miejskich, odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1

OdpowiedZ:

Pytanie 2

Odpowied2:

Pytanie 3

Odpowied2:

Kiedy i gdzie zostalo opublikowane ogloszenie dotyczqce tego
postqpowania?
Ogloszenie zostalo pzeslane do Dziennika Urzqdowego Unii Europejskiej w dniu
04.03.2015. Opublikowane zostalo w dniu 07.03.2015 pod nr 2015/5 047-080457.
Ogloszenie zostalo zamieszczone r6wnie2 na stronie Zamawiajqcego
www,zdm,waw,pl, tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiajqcego oraz Biuletynie
Informacji Publicznej.

Co nafe2y rozumie6 przez ,,Koncepcjg Architektonicznq", czy i gdzie siq
moina z niq teraz zapoznaf? Czy ju2 tei teraz mo2na zapoznae siq z
obecnym brzmieniem nastqpujqcych material6w wymienionych w
ogloszeniu: ,,opis przedmiotu przedsigwziqcia", ,,szczeg6lowy opis
udostqpnianej Paftnerowi Prywatnemu infrastruktury",,projekt umowy
Paftnerstwa Publiczno-Prywatnego" i,,Opisem Warunk6w Paftnerstwa
Pu b I iczn o- Prywatn ego".
Koncepcja architektoniczna to projekt przygotowany przez architekta, majqcy na celu
przedstawienie mo2liwo5ci zabudowy danej nieruchomo5ci gruntowej lub przebudowy
czy rozbudowy istniejqcego budynku. Obejmuje ona wizualizacje budynku, rzuty
kondygnadi, pzekroje oraz zestawienie podstawowych danych technicznych. Jest to
wstgpna informacja na temat planowanej inwestycji na podstawie, kt6rej
przygotowuje sig ju2 projekty bqdqce zalqcznikami do wniosk6w o wydanie decyzji o
warunkach zabudowy lub od wniosku o wydanie pozwolenia na budowg. Z Koncepcjq
architektonicznq mo2na zapoznac siq na stronie www.zdm.waw.pl. Szczeg6lowy opis
przedmiotu przedsigwziqcia, szczeg6lowy opis udostqpnianej Partnerowi Prywatnemu
infrastruktury oraz projekt umowy paftnerstwa publiczno - prywatnego, bqdE
ustalone po przeprowadzeniu negocjacji z partnerami prywatnymi i zostanq
przekazane paftnerom prywatnym wraz z opisem warunk6w partnerstwa publiczno -
prywatnego. Oznacza to, 2e na obecnym etapie postqpowania nie zostal jeszcze
zakoiczony proces przygotowania wskazanych wy2ej material6w, co uniemo2liwia ich
udostgpnienie jeszcze pned przeprowadzeniem negocjacji z partnerami prywatnymi,

Czy wym6g przychodu 1O.0O0.0O0,OOzI odnosi siq do przychodu 5redniego
w ujqciu rocznym czy przychodu lqcznego za okres 3 lata?
Zamawiajqcy wymaga Sredniego przychodu za ostanie 3 lata obrotowe w wysoko6ci
nie mniejszej ni2 10.000.000,0021,
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Pytanie 8

Czy w zakresie wymog6w z lll.L.2) ZdolnoS6 ekonomiczna i finansowa
Paftner prywatny mo2e polega6 na zdolno6ci swojego podwykonawcy przy
realizacji inwestycji objqtej postqpowaniem? Innymi slowy, czy jest
mo2liwe by Paftner prywatny osobi6cie nie spelnial tych wymog6w, ale by
je spelniat podwykonawca Partnera, kt6ry zobowiq2e sig udostqpni6 swoje
zasoby i by6 podwykonawcq Paftnera przy realizacji inwestycji objgtej
postqpowaniem?
Paftner prywatny w zakresie spelniania warunk6w, dotyczqcych zdolno6ci
ekonomicznej ifinansowej moze polega6 na zdolno6ci innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego lqczqcych go z nimi powiqzari, Paftner prywatny przedstawia
w tym celu stosowne zobowiqzania tych podmiot6w w zakresie realizacji przedmiotu
partnerstwa publiczno - prywatnego. Powyzsze zobowiqzanie powinno zawierai w
szczeg6lno5ci postanowienia wskazane w sekcji III 1.1. ppkt. 2, w tym m.in.:
1) zakres (opis) dostqpnych Partnerowi Prywatnemu zasob6w innego podmiotu;
2) spos6b wykorzystania zasob6w przy wykonywaniu umowy o PPP.

Czy, ie2eli Paftner bqdzie polegal na zdolno6ci innych podmiot6w, to
Paftner Prywatny powinien przedstawi6 w tym celu stosowne zobowiqzania
tych podmiot6w w zakresie realizacji umowy o paftnerstwie publiczno -
prywatnym teraz wraz z Wnioskiem czy dopiero p6fniej przy skladaniu
oferty?
Zgodnie z aft. 18 ust. 1 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub uslugi, Oferent,
kt6rego oferta zostala uznana za najkonystniejszq, jest obowiqzany w terminie
wskazanym pzezpodmiot publiczny zlo2yc wskazane w opisie warunk6w partnerstwa
publiczno - prywatnego dokumenty potwierdzajqce spelnianie warunk6w udzialu w
postgpowaniu.

Czy w zdaniu ,, ..,L.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalno6ci zgodnej z przedmiotem niniejszego
postqpowania, na warto66 co najmniej 3.000.OOOrOOzl" mowa jest o
dzialaf noSci projektowej, budowlanej, zarzqdcy nieruchomo5ci lub innej
pozostalej? Czy suma ubezpieczeniowa 3.000.000,00 zl odnosi siq do
kaidej z tych dzialalnoSci oddzielnie czy do wszystkich lqcznie, niezale2nie
od podlimit6w dla ubezpieczenia poszczeg6lnych z tych wymienionych
dzialalno6ci?
Suma ubezpieczenia odnosi sig do wszystkich dzialalno6ci lqcznie.

Czy Paftnerem prywatnym moie by6 osoba fizyczna czy musi by6 osoba
prawa?
Paftnerem Prywatnym mo2e byi osoba fizyczna.

Co oznacza zdanie ,,Zgodnie z zaloieniami Podmiotu Publicznego,
wykonywanie przedsiqwziqcia powinno odbywa6 siq za wynagrodzeniem w
postaci prawa do eksploatacji przedmiotu Paftnerstwa Publiczno-
Prywatnego, w tym pobierania po2ytk6w. Paftner Prywatny bqdzie
Swiadcryl uslugi na rzecz os6b trzecich, w imieniu wlasnym na wlasne
ryzyko i odpowiedzialno66"? O jakim wynagrodzeniu mowa w zdaniu
pierwszym cytatu? Czy tu chodzi o oczekiwanie ze strony ZDM, 2e Partner
ma dzieli6 siq zyskami z komercjalizacji powierzchni w przej6ciach
podziemnych (po sfinansowaniu projektu i wykonaniu rob6t budowlanych),
a je2eli tak, to w jakiej proporcji i czy to bqdzie dodatkowa platno6d ponad
oplaty za zajqcie pasa drogowego, kt6re ZDM jak dotqd nadal bqdzie
nakladal na podmiot zarzqdzajqcy przej5ciami? Czv tei ju2 w tym
przypadku ZDM w kofcu nie bqdzie wydawal decyzji o zajqciu pasa
drogowego na cele niezwiqzane z ruchem i nie bqdzie naliczal za to oplat?
O jakich uslugach mowa w zdaniu drugim cytatu?
Wynagrodzeniem Paftnera Prywatnego za realizacjg przedsiqwziqcia okre6lonego w
sekcji II.1.3. bqdq czerpane korzy6ci z eksploatacji powierzchni handlowo-uslugowych
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oraz noSnik6w reklamowych. Umowa o partnerstwie publiczno - p4xruatnym bgdzie
dawala prawo do wykorzystywania przejScia podziemnego na powyzsze cele bez

konieczno6ci uzyskiwania dodatkowo decyzji na zajqcie pasa drogowego. Zgodnie z
ogloszeniem Partner Prywatny bqdzie dokonywal platno6ci got6wkowej na rzecz
Zarzqdu Dr6g Miejskich, a jej wysoko6i bgdzie jednym z kryteri6w oceny ofert.

Czy dotychczasowe zarzqdzanie przejSciem podziemnym pod rondem
Czterdziestolatka pnzez sp6lkq WPP na podstawie decyzji o zajqciu pasa
drogowego wydanego przez ZDM naleiy uzna6 za zarzqdzanie
nieruchomoSciami w rozumieniu pkt. 1.2 sekcji III.1.3) ogloszenia?
Ocena spelniania pnezka2dy z Zainteresowanych podmiot6w warunku okre5lonego w
sekcji III.1.3 pkt. 1.2 moze zostai dokonana dopiero po zlo2eniu wniosku o
zgloszeniu udzialu w postqpowaniu wraz z wymaganymi o5wiadczeniami o spelnianiu
warunk6w udzialu w postgpowaniu. Do chwili obecnej nie wplyngly jeszcze do ZDM
wnioskio kt6rych wy2ej mowa,

Czy sp6lka WPP zaprojektowala i wykonala roboty budowlane (w tym
r6wnie2 remont) dotyczqce powierzchni uiytkowej nie mniejszej ni2
2.OOOm2 w przej5ciach ZDM, kt6re obecnie ta sp6lka zajmuje? Innymi
slowy, czy jul wiadomo, 2e sp6lka WPP spelnia wym6g z pkt. 1.1. sekcji
III.1.3) ogloszenia?
Ocena spelniania przezka2dego z zainteresowanych podmiot6w warunku okre5lonego
w sekcji III.1.3. pkt. 1.1. ogloszenia moze zosta6 dokonana dopiero po zlo2eniu
wniosku o zgloszeniu udzialu w postgpowaniu wraz z wymaganymi o6wiadczeniami o
spelnianiu warunk6w udzialu w postqpowaniu. Do chwili obecnej nie wplynqly jeszcze

do ZDM wnioski, o kt6rych wyzej mowa.

Dlaczego ZDM zwolnil dotychczasowych kontrahent6w ZDM czyli zwolnil w
tym zakresie spri{kq WPP z wykazywania spelnienia warunk6w, o kt6rych
mowa w sekcji III.1.3) ogloszenia? W znaczeniu, czy nie wplywa to
negatywnie na transparentno6d postqpowania i jej weryfikacjq?
Ka2dy potencjalny Partner Prywatny musi spelnii warunki okre5lone w sekcji III.1.3
ogloszenia. ZDM nie zwolnil swoich dotychczasowych Kontrahent6w z obowiqzku
spelniania w/w warunk6w. ZDM wskazal jedynie, ze dotychczasowi kontrahenci ZDM
nie majq obowiqzku przedkladania dowod6w, ze uslugi na rzecz 7DM zostaly
wykonane lub sq wykonywane nalezycie.

Teren inwestycji jest obecnie zajqty przez sp6lkq WPP na podstawie decyzji
ZDM o zajqciu pasa drogowego. Kiedy sp6lka WPP przestanie zajmowa6 ten
teren i kiedy bqdzie mo2liwe rozpoczqcie inwestycji objqtej niniejszym
postqpowaniem?
Termin rozpoczgcia inwestycji bqdzie okre6lony w umowie o PPP. Podmiot obecnie
zajmujqcy przejScia podziemne ma prawo korzystai z pasa drogowego w terminie
okreSlonym w decyzji na zajqcie pasa drogowego.

Czy Paftner Prywatny, aby m6c realizowa6 inwestycjq objqtq niniejszym
postqpowaniem, tak2e bqdzie musial wystqpi6 o zajqcie pasa drogowego,
aby zarzEdzaf przejSciami podziemnymi w pasie drogowym Al.
Jerozolimskich, w rejonie Dworca Centralnego, w rejonie ul. Emilii Plater
oraz lqcznika pomiqdzy Hotelem Mariott a Dworcem Centralnym? Jak ma
siq to postqpowanie, do trwajqcego obecnie w ZDM postqpowania o
wydanie zezwolenia na zajqcie pasa drogowego, kt6rych przedmiotem sq te
przej6cia? Czy nie ma tu kolizji prowadzqcej do wzajemnego wykluczania
siq tych postqpowafi? Jak ZDM ma zamiar usun46 te kolizjq?
Aby realizowad pzebudowg przej56 podziemnych na podstawie umowy o PPP nie
taeba bqdzie uzyskiwa6 dodatkowo decyzji na zajqcie pasa drogowego w przej5ciach
podziemnych. Termin, na jaki zostang wydane zezwolenia na zajgcie pasa drogowego
w zwiqzku z toczqcymi sig obecnie postgpowaniami administracyjnymi, nie bgdzie
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kolidowal z terminem rozpoczgcia wykonywania rob6t w oparciu o umowQ o
partnerstwie publiczno - prywatnym.

Proszq tak2e o informacjer czyr gdzie i kiedy bqdzie moina siq zapozna6 z
odpowiedziami na powy2sze pytania.
Odpowiedzi na pytania sE dostqpne na stronie Tarzqdu Dr6g Miejskich
www.zdm.waw.ol w zakladce zam6wienia publiczne/wykaz zam6wie6.

Jaka jest powierzchnia uiytkowa boks6w handlowo - uslugowych, ktr6re sq
obecnie przedmiotem dzieriawy? Podana w specyfikacji lqczna
powierzchnia 8886m2, jest to powierzchnia uiytkowa trzech obiekt6w a
boksy handlowo-uslugowe stanowiq jej cze56.
Lqczna powiezchnia przedmiotowych tzech przej1t podziemnych wynosi BBB6m2.

Obecnie na podstawie decyzji administracyjnych pod pawilony handlowo - uslugowe
wykorzystywane sq lqcznie 4097,6m2. Jednocze6nie informujemy, 2e szczeg6lowa

koncepcja architektoniczna - obecnie jest opracowywana - bgdzie okre5lala w jakim

zakresie mo2liwe bgdzie wykorzystywanie terenu przej56 podziemnych pod pawilony

handlowo - uslugowe.

Na jakich warunkach do czasu realizacji inwestycji paftner prywatny bqdzie
mial prawo do pobierania poiytk6w z wynajmu stanowiQcych wlasno66
ZDM pawiton6w handlowych znajdujqcych siq aktualnie na terenie przeiSf
podziemnych?
Zarzqd Dr6g Miejskich wyja6nia, ze pawilony handlowe znajdujqce siq aktualnie w
przej5ciach podziemnych nie stanowiq wlasno5ci ZDM. Oznacza to, 2e ZDM nie jest
uprawniony do wynajmu wskazanych wyzej pawilon6w.
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