
ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa, tel.22 55 89 000, faks22 620 06 08

kancelaria@zd m.waw. pl, www.zd m,waw. pl, www.face book. pl/zd m.warszawa

Warszawa, dnia 1 I HRZ 2018

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Opracowanie projektu wykonawczego na rozbudowg Zintegrowanego Systemu
Zarzqdzania Ruchem - ETAP II.
Nr postgpowania DPZ/96IPN I 90 I 18.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. 1 i ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z p62n. zm.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcg oraz zmienia treS6

specyfikacj i istotnych warunk6w zam6wienia.

Pytanie nr I
Przebieg drogi rowerowej na odcinku ul. Nowogrodzka - Koszykowa
czy ZarnawiajEcy zaklada zawg2enie istniej4cej zachodniej jezdni ul. Chalubiriskiego, viqZe
sig to r6wnie2 z przebudowq odwodnienia oraz znacznym wydluZeniem procedury
projektowej oraz procedury uzgodnieniowej? W zwiqzku z tym prosimy o wydluzenie czasu
realizacjr zadania do minimum 1 8 miesigcy.
Odpowiedi:
Zaproponowanie szczeg6lowych rozwiqzah projektowych leZy po stronie Wykonawcy
r zaleZy od wykonanych analiz. Wszelkie wiqzqce decyzje odnoSnie projektu bEde
podejmowane po konsultacjach w jednostkach miejskich na podstawie zlohonych
dokument6w.

Pytanie nr 2
Skrzyzowanie z ul. Wawelsk4
czy Zarrawiaj4cy zakladazawEZenie jezdni al. NiepodlegloSci na wlocie p6lnocnym?
0dpowiedf,:
Organizacja ruchu na sl<rzyhowaniu bgdzie wynikiem prac projektowych Wykonawcy
i uzgodnieri z jednostkami miejskimi. Zamawiajqcy nie jest w stanie okreSli6, jakie bgdq
wymagania odnoSnie przedmiotowego skrzyZowania zaprezentowane w trakcie procesu
projektowego.

Pytanie nr 3
Droga rowerowa ode. ul. Wawelska - kladka dla pieszych
czy Zamawiajqcy zaklada prowadzenie drogi rowerowej poza pasem drogowym
al. NiepodlegloSci? Obecnie chodnik po zachodniej stronie ulicy jest poza pasem drogowym.
Odpowiedf:
Zamawiajqcy dopuszcza Wznaczenie drogi dla rower6w poza pasem drogowym, wzdlt?
ulicy NiepodlegloSci.

u



Pytanie nr 4

Droga rowerowa ode. ul. Woronicza ul. Ksawer6w

"ry\u u*iaj4cy zakladalikwidacjg myjni s nochodowej po wschodniej stronie ulicy? JeSli

tak, to czy Zamawiaj4cy sam zajmie sig likwidacj4 myjni, poniewaz nie jest to w gestii

projektanta.
Odpowiedf:
Zamawiajqcy dopuszcza likwidacjg myjni jako jeden z wariant6w projektu, Wykonawca

powinien przygotowad i zatwierdzic projekt, natomiast kwestie formalne dotyczEce

np. rozwi4zania umowy dzierhawy le24po stronie Zamawrai1cego.

Pytanie nr 5
W ci4gu al. NiepodlegloSci od ul. Rakowieckiej w kierunku poludniowym pas dziel}cy

*yr1ori 2,0 m czy Inwestor zaklada przebudowE wszystkich skrzylowah aby uzyska6

minimalne parametry azyli dlarower6w oraz szerokoSci pas6w ruchu, w tym dla komunikacji

publicznej? Przebudowa wszystkich skrzylowah bardzo podniesie p62niejsze koszty

zwiqzane-zreahzacj4zadania, ale r6wniez wplynie naczas etapu projektowego'

OdpowiedZ:
SzeiokoS6 pasa dziel4cego powinna by6 zgodna ze Standardami projektolvymi

i wykonawczymi systemu rowerowego m. st. Warszawy'

Pytanie nr 6
plpro simy o uszcze golowieni e przeprowad zenia dr o g rowerowych przez al. Wilanowsk4.

OdpowiedZ:
Zaproponowanie szczeg6lowych tozwiqzan projektowych le?y po stronie Wykonawcy

i zalizy od wykonanlch inaliz. Wszelkie wiEl4ce decyzje odnoSnie projektu bqdq

podejmowane po konsultacjach w jednostkach miejskich na podstawie zlohonych

dokument6w.

Pytanie nr 7
iry ZamawiajEcy oczekuje wykonania projektu sieci Swiatlowodowej i rozszycia

Swiatlowod6w do podpigcia do ZSZR Warszawa?

Odpowiedi:
Tak, Zamawiaj4cy oczekuje wykonania projektu sieci Swiatlowodowej i rozszycra

Swi atlowo du do podpi gci a do Zinte gr ow ane go Syste mtt Zarz4dzani a Ruchem'

Pytanie nr 8
iry * proj ekcie swi atlowo dowym naleZy uwzglE dni6 ur zqdzenia aktywne ?

Odpowiedi:
T ak-, w proj ekc i e Swi atl o wo dowym nale?y uwz g I I dni 6 urzqdzenia aktywne.

Pytanie nr 9
Dotyczy skrzyzowania NiepodlegloSci - Batorego i NiepodlegloSci - Rakowiecka - prosimy

o aomaane sprecyzowanie zakresu prac projektowych jakim te skrzyzowania maj4 zosta('

objgte, poniewaZ s4 to skrzyaowania, kt6re s4 na trasie szybkiego tramwaju na Wilan6w,

t<tttiy ziWada calkowit4 przebudowg geometrii, a tak naprawdg jest w fazie koncepcji,

a Wykonawca nie bgdzis w stanie skoordynowa6 w chwili obecnej projekt6w w czasie 12

miesigcy.
OdpowiedZ:
SkrzyZowania NiepodlegloSci - Batorego i
przebudowywane przed zakonczeniem prac

\\

NiepodlegloSci - Rakowiecka maj4 zostal
projektowych nad rozbudow4 ZSZR. Dla



sY,rzyhowafi nale|y zaprojektowa6 offsety dla koordynacji tramwajowej na pierwszym
odcinku Al. NiepodlegloSci, dostosowad lokalizacje pgtli do uruchomienia strategii sterownia
obszarowego, zaprojektowai ew. doposaZenie sterownika konieczne przy podl4czeniu
skrzyzowania do ZSZR oraz inne niezbgdne elementy konieczne do zaimplementowania
skrzyZowania w ZSZR. NaleZy dowiqzat siE do rozwiqzan opracowanych dla projekt6w
firmy AZET zaprojektowanych na okolicznoSi drogi rowerowej.

Pytanie nr l0
Prosimy o udostgpnienie istniej4cych tras kablowych wykorzystywanych do koordynacji.
OdpowiedZ:
Zarnawiaj1cy udostgpnia mapy istniejqcych tras kablowych koordynacji w pliku koordvnac-ia.

Pytanie nr 11

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczqcego pkt. 8, czy podp6rki maj4 by6 rozmieszczone
na ka:Zdym wlocie skrzyZowania z sygnalizacj4 Swietln4 przez kt6re przechodzi Scie2ka
rowerowa? Prosimy o podanie dokladnej liczby stacji pomiarowych dla rower6w i na kt6rych
skrzyZowaniach maj 4 zostal zaproj ektowane.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie okreSla Scislej liczby podp6rek rowerowych. Podp6rki powinny byi
zlokalizowane w miejscach bezpiecznych i wygodnych zar6wno dla ruchu pieszego,
jak i rowerowego. Nale2y zaprojektowai 6 punkt6w pomiarolvych dla ruchu rowerowego.

Pytanie nr 12
Prosimy o doprecyzowanie zapisu ,,Wszystkie koszty nviqzane z obslugg geodezyjnq
dokumentacji ponosi Wykonawca projektu. Zamawiojqcy zalqcza do projektu mapy
geodezyjne dla analizowanego odcinka." Rozumiemy, 2e wszystkie niezbgdne mapy oraz
uzgodnienia w dziale Geodezji i Katastru s4 po stronie Wykonawcy, a czy Zamawiajqcy mohe
udostgpni6 mapy o kt6rych pisze, aby m6c dokladnie oceni6 mozliwoSci wykonania prac
projektowych?
0dpowiedZ:
Tak, wszystkie niezbgdne mapy oraz uzgodnienia w dziale Geodezji i Katastru s4 po stronie
Wykonawcy. Zamawiaj4cy udostgpnia mapy w pliku Niepodleelosci map:n.

Pytanie nr 13
Pytanie do Umowy - Kary Umowne, w zwiEzku z tym, 2e przy pracach projektowych
Wykonawca nie ma bezpoSredniego przelohenia na jednostki miejskie wydaj4ce opinie
i zatwterdzenia, prosimy o zmiang op62nienia na zwlokE w paragrafie 8 punkt 2 podpunkt I
i3.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy zmienia zapisy wzoru umowy, tj.:
$ 8 ust. 2 pkt l) otrzymuje brzmienie:

,,1) za zwlokg w terminowym lvykonaniu zobowr4zari okreSlonych w umowie, w tym
wykonanie Przedmiotu zam6wienia w terminie okreSlonym w $ 2 ust. 1 w wysokoSci 0,2Yo

wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w $ 3 ust. 1 umowy, za kahdy rozpoczgty
dzieh zwloki, licz4c od umownego terminu ich wykonania, do wysokoSci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okre6lonego w $ 3 ust. I umowy".

$ 8 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

,,3) za zwlokg w usunigciu ujawnionych wad opracowanej dokumentacji projektowej
w wysokoSci 0,2Yo wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w $ 3 ust. I umowy,
za kahdy rozpoczgty dziefi zwloki, liczqc od dnia .vqiznaczonego przez Zamawiajqcego



na usunigcie wad

Pytanie nr 14

zgodnie z $ 3 ust.2zd.3 UmowY"

Ze wzglgdu na bardzo du2y zakres opracowania

byty ograniczonado 10% wpodpunkcie 1.

Odpowiedf:
Zapisy umowy pozostaj4 bez zmran.

prosimy aby wysokoS6 rnaksymalnych kar

Pytanie nr 15
paragraf 8 punkt 2 podpunkt 2 ,,odst4pienie w catoSci..." ograniczenie wysokoSci kary do l5%o

wynagrodzenia brutto.
OdpowiedZ:
Zapisy umowy pozostaj4 bezzmian.

Pytanie nr 16

izy Zamawiaj4cy okreSlil maksymalne czasy wydania opinii w jednostkach miejskich

ui ,r"r"gOtnoSci zatwierdzenia projektu w BPMiT, kt6rych to nie obejmuje k'p'a' ?

OdpowiedZ:
Zamawiajycy oszacow al czas realizacji zadania na podstawie innych zadan o podobnej

tematyce i zio2onoSci.

Pytanie nr 17

irt zamawrajqcy w przypadku ewentualnych kolizji bEdzie wymagal uzgodnieri

z METREM?
Odpowied2:
T ak, Zamawiaj 4cy w PrzYPadku kolizji bgdzie wymagal uzgodnieri z Metrem Warszawskim'

Pytanie nr 18

w wymienionej liscie skrzyZowan nie ma ulicy al. Niepodleglosci - Raclawicka,

czy Zamawiaj4cy wyklucza te skrzyZowania z opracowania ?

Odpowiedi:
Na skrzyzowaniu NiepodlegloSci - Raclawicka nie jest zainstalowana sygnaliz4cja Swietlna'

To skrzyZowanie wchoclzi w zakres opracowania pod wzglEdem projektowania infrastruktury

rowerowej.

Pytanie nr 19

iotyczy s6zyzowania al. NiepodlegloSci - Wawelska, prosimy o okreslenie czy projekty

maj4 iwzglgdnia6 wytyczenie^ dw6ch ptzeisd dla pieszych w poziomie jezdni przez al'

Niepodlegloici i ul. 
-Ciralubifrskiego, 

ciy teZ projekt ma uwzglgdniad wytycznie jednego

prr"iS.iulla pieszych w poziomie przez al. z

geometria skiyzowania ma pozosta6 bez zmi 1 2

iiqz" sig to z koniecznoSci4 przebudowy m i e

spolecznym oraz bardzo duZych koszt6w zwiqzanych z p62nieiszq realizaciq. Prace

piojektowe i uzgodnienia na io skrzyzowanie mog4 zai4c ponad 12 miesigcy. Prosimy

o ,p.""yro*anie iakres rt i vtyl4czenie tego sl<rzyilowania z zakresu prac projektowych.

OdpowiedZ:
projekt al. NiepodlegloSci - Wawelska ma uwzglgdnia6 przeprowadzenie ruchu pieszego i

rowerowego * poriomie jezdni przez wszystkie wloty z zachowaniem zadowalaj4cego

poziomu oUrtrgi dla wszystkich uczestnik6w ruchu. Wykonawca musi przedstawid 3

warianty: bez przejS6, przejlcia tylko do przystank6w, przejScia na wszystkich wlotach



skrzyZowania.

Pytanie nr 20
Czy projekty drogowe maj4 uwzglgdnia6 tylko korektE wysokoSci krawg2nik6w
na przejSciach dla pieszych, korektg luk6w oraz przesunigcie przejS( dla pieszych
i wytyczenie przejazd6w rowerowych czy te2 projekty maj4 uwzglgdnia6 caloSciowe
przebudowy wraz z projektami odwodnienia i pozostala infrastruktur4 ?

0dpowiedi:
Jezeli w trakcie reahzacji projektu niezbgdna okahe sig opr6cz korekty wysokoSci
krawg2nik6w na przejSciach dla pieszych i przejazdach r6wniez korekta luk6w oraz
ewentualna przebudowa odwodnienia i pozostalej infrastruktury to jest ona czgSci4
przedmiotu zam6wienia i nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu.

Pytanie nr 2l
Prosimy o doprecyzowanie czy projekty branly ogrodniczej dotyczq tylko punktow kolizji
zpozostalymi projektami branZowymi i tylko w obrEbie skrzyhowah?
Odpowiedf:
Projekty bran?y ogrodniczej dotycz1 nie tylko punkt6w kolizji z pozostalymi projektami
branZowymi i nie tylko w obrgbie skrzy2owaf lecz w kaZdym miejscu projektu gdzie jest
to konieczne.

Pytanie nr 22
Czy Zamawiajqcy bgdzie odpowiedzialny za vvypisy z rejestru grunt6w potrzebne
do wystqpienia o wniosek do przylEcza do Innogy?
Odpowiedf:
Tak, Zamawiajqcy bgdzie odpowiedzialny za vvypisy z rejestru grunt6w potrzebne
do wyst4pienia o wniosek do przylqcza do Innogy.

Pytanie nr 23
Czy Zarnawiaj4cy bgdzie wystgpowal do Innogy po 6wczesnym przygotowaniu wniosku
przezWykonawcg?
Odpowied2:
Tak, Zarnawiaj4cy bgdzie wystgpowal do Innogy po 6wczesnym przygotowaniu wniosku
przez Wykonawcg.

JednoczeSnie ZamawiajEcy zmienia termin skladania i otwarcia ofert.

Nowy termin skladania i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert: :00
Termin otwarcia ofert: 00

W zwi4zku z powylszym w rozdziale I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymuj4 nowe
brzmienie:

8.12. ,,Ofertg naleLy umieSci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiaj4cym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byc oznaczone
nazwq (firmd i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarz4d Dr6g Miejskich
ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa oraz opisane

h



13.1.

,,Oferta na
Svstemu Zarzadzania Ruchem - ETAP II. Nr postgpowania DPZI96/PN/90/18.

Nie otwierad przed dniem 26.09.2018 r. do godz. 1l:00."."
,,Oferty powinny byi zloZone w siedzibie Zamawiaiqcego w Warszawie ptzy

ul. Chmielnei l2O,Kancelaria, w terminie do dnia 26.09.2018 r. do godziny 10:00."

15.1. ,,Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie ZamawiajEcego przy ul.Chmielnej 120,

w Warszawie, w sali nr 1, w dniu 26.09.2018 r., o godz. 11:00'"

W wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia,

Zartawiaj4cy iokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1)

ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

Jednoczesnie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj4cy niezwlocznie

po zamieszczenit ,iiuoy tresci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieft

iublicznyc h, zamreszcza informacj g o zmianach na stronie intemetowej .

Zalqczniki:
- plik koordynacja
- pllk Niepodleglosci mqpY

M.Sz, zzp(Ozdnt.waw.ul


