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Warszawa, dnia 0 6 LlS. 2018

dot. postEpowania prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego na: ,,Opracowanie

dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dla zadari z budZetu

partycypacyjnego".
Nr po stgpowania przetargow ego DP Zl | 1 3/PM 02l 1 8'

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt

1) i ust. 4 Ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo Zam6viefi Publicznych (Dz. U.22018,
poz. 1986) odpowiada na pytania Wykonawc6w oraz dokonuje zmiany treSci Specyfikacji

I stotny'ch Warunk6w Zamowrcnia.
Pytanie nr I
Czy po stronie Wykonawcy bgdzie zgLoszenie wykonywanych rob6t lub uzyskanie

poi*olenia na budowg w Wydziale Architektury m. st. Warszawy?
w siwz - $ 1 pkt. 2 PPkt 2"WYkonawca

onanie skutecznego zgloszenia rob6t albo

wg, jeZeli w toku realizacii umowy okaze sig,

wym zakresie i harmonogramie Prac

D "prace projektowe - etap III" pkt 6 ,,Dokonanie przez wykonawca skutecznego zgloszenia

,oUOt utUo uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowg, ie1eli w toku ptac okaze sig, 2e

jest ono wymagane".
Odpowiedf:
Zgoanie ztresciqumowy przedmiot zam6wienia obejmuj I
material6w pozwalaj4cych na dokonanie skutecznego e

lenia na budowg, iezeli w toku real o

4cy zmienia tres6 pkt II.D.6 Opisu Przedmiotu Zam6wienia na: ,,6.

Wykonawcg material6w pozwalaj4cych na dokonanie skutecznego

zgloszenia rob6t albo u;yskanie prawomocnego pozwolenia na budowg, jeaeli w toku

riahzacjrUmowy okaZe siE, ze jest ono wymagane"

Pytanie nr 2

w opisie przedmiotu zam6wienia dla czgsci 6 ,,Budowa_ scieZki rowerowej i remont chodnika

wzdlu| Domaniewskiej" zawarta jest informacja o dowi4zaniu do projektu przebudowy

skrzyzowania ul. Domaniewskiej i ul. Kaczmarskiego (d. Modzelewskiego), opracowanie

DPP.lacek Zuraw.
Prosirny o informacje juk wygl4da zapr jektowane przez firmq DPP. Jacek Zutaw

skrzyzowanie ulic Doman-iewskiej-i ul. Kaczmarskiego lub zalqczenie tego projektu.



czy zadaniem wykonawcy dla zadania 6 bgdzie tylko dol4czenie geometryczne do

projeklowanego na wlocie ul. Kaczmarskiego przeiazdu rowerowego wraz z projektowana

pri", firmg btf Jacek Zuraw sygnalizacjg 6wietln4 ( jej przebudowq w zwi4zku z

wprowadzeniem przejazdu rowerowego)?

OdporviedZ:

W za\,qczeniu zatwietdzony projekt stalej organizacii dla przebudowy skrzyzowania ul'

Kaczrnarskiego i ul. Domaniewstie; - w zakrisie zam6wienia jest wyl4czenie dowi4zanie

g.o..try.rr.J ao planowanych dr6g 
-dla 

rower6w na przedmiotowym skrzyzowaniu

Pytanie nr 3

W Szozeg6lowym zakresie i harmonogramie prac-punkt B Prace projektowe zawarta jest

informLacja o zorganizowaniu ptzezzatrrawiaj4cego konsultacji spolecznych'

Czy dla zadania Czgi;(, 5 ora) CzgS(,6 zam6wienia r6wnieZ bqd4 organizowane konsultacje

spoleczne?
Odpowiedf :

Konsultacje spoleczne nie bqd4 organizowane dla czgici 5 otaz 6'

w zwi4zku z powy itszymi zmianami zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp

Zamawiai4cy przedluZa termin skladania ofert'

Nowy termin skladania i otwarcia ofert:

Termin sklaiania ofert: w dniu 26.11.2018r. godz.10:00

Terminotwarciaofert:wdniu26.||.20|8r.godz.11:00

w zwi4zku z powyLszym w rozdziale I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1' otrzymui4 nowe

brzmienie:
8.12. ,,Ofeftg nale|y umieScii w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczltanie

zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by6 oznaczone nazw'

(f,rrm4) i adresem Wykonawcy,-raadi"sowane na adres Zarzqd Dr6g Miejskich ul' Chmielna

120, ll0-801 Warszawa oraz opisane: ,,Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej

wr,,z z pelnieniem nadzoru autorskiego dla zadzfr z bud2etu partycypacyjnego. Nr

postqpowa nia DPZlll3lPN/102/18. Nit otwierad przed dniem 26.11'2018 r' do godz'

11:00".
13.1. ,,Oferty powinny byc zloaone w siedzibie zamawiai4cego w warszawie przy

ul. Chmieln ei t)o,kancelaria, w terminie do dnia 26.11.2018r' do godziny 10:00"'

15.1. ,,Otwarcie tfert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul' Chmielnej 120' w

warszawie, w sali nr'402,w dniu 26.11.2018r. o godz. l1:00".

w wyniku zm\any tresci Specyfikacji Istotnych warunk6w Zam6wienia,

Zamawraj4cy dokona zmrany tresci ogloszenia o zam6wieniu zgodni e z att. 3 8 ust' 4a pkt 2)

ustavry Prawo zam6wieri publicznych (Dz. tJ.22018 r. poz. 1986 ).

Zgodi\e z art. I2aust 3 niezwlocznie'po przekazaniu zmiany tresci gloszenia o zam6wieniu

Uizgdowi Oficjalnych Publikacji Wsp6lnot Europejskich, Zamawiajqcy zamieszcza

informacje o zmianach na stronie internetowej'

W zal4czeniu:
l) nrowy Opis Przedmiotu Zam6wrcnia
2) projekt stalej organrzacjr.

DPZIE K./ tel.22 55-89-219; zzp@zdn.waw p


