
Miasto Stoleczne Warszawa - Zaruqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. I pkt

3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia iooq t. Prawo zanowieh Publicznych (Dz' u' z

2018, poz. 1986 , pOZn. zm.) odpowiada na pytaniaWykonawcy i dokonuje zmiany treSci
LVLu. VvL. trvv u j

S1\ryi'poprzezrmiunftrr-inu skiada{ria i otwarcia ofert w zwiqzku z koniesznoSci4 zmiany
_ l---: ^--

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

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

warszawa, dnia 13 itAR' 2||lg

ZDMIDPZ/ 2G8 IPIZ
zDM - DP 2.3 4r r . liAg .20I9.EKW

Wg. Rozdzielnika

Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetatgu nieograniczonego na:

Budowa i remont chodnik6w ulic m. st. warszawy z podzialem na 2 czgficil

Nr postgpowania DPA9 nNl8llg.

nla

Pytanie nr I
ZwracamsiE z proSb4 o wyjaSnienie zapis6w SIWZ:

i. Ot 7.2).1czg16' I: ciy ,,3 zadania'' musz4 dotyczyt,wyl4cznie remontu lub przebudowy

dr6i-publicznych'klasy l,'czy Zanrawiaj4cy uzna zadania np. remontu oSwietlenia dr6e

@u"hkt6'.gofrLonu*cav|o2y|nawierzchni9chodnikazp|y
Gtono*yth o powierzchni min. 4'000 m2?

2. pkt.7.2.2.1 czgki| l: czy ,,3 zadaria" musz4 dotyczyi wylqcznie remontu]ub przebudowy

dioi publicznyctr'tlasv z, czy zamlwiaj4cy- uzna zadania np' budowy drogi rowerowej

*rdl rz ci4g., dr6e pffi^ych klary Z, w iamach kt6rego wykonawca vNoLyN nawierzchnig

.h"d"tk , plyt b.tonowych o powierzchni min' 4'000 m2?

Odpowiedi:
zamawiajFcy informuje, 2e bgdzie uznawal spelnienie przez wykonawcg warunku

posturoiorr.go w Slwir'irsli Wykonawca wykaie, Le w zakresie danego zadania byla

budowa lub remont ctroonit<a z plyt betonowych lub kostki betonowej lub kostki

kamiennej na drodze publicznej klasy min. zw iloSci wskazanej w SIWZ'

Pytanie nr 2
Dot. Al. wojska Polskiego - w poz. Nr 20 d.2 przedmiaru rob6t KKO-l24lIVI-59ruRD/19

po.;a*iu sig okreStenie ,,i.{awierzchnia z mieszanki mineralno-2ywicznej"' Z dokumentacji

pro.i.tto*.j wynika, iz ialezy wykonad nawierzchnig mineraln4. Prosimy o korektg opisu w

przedmiane.
Odpowiedi: _____- _^,
zamaw iajqcy zaNilcza skory gowany przedmiar rob 6t w p rzedmiotowym zakresie'

Pytanie nr 3

Dot. Al. Wojska Polskiego - w dokumentacji projektowej, fP. rYs' 4'PRZEIROJE podano' i2

g6rna warstwa nawierzimi mineralnej powinna byd w.kolorze ,,RAL 7047 szary mleczny"'

paleta RAL jest stosowana dla farb i lakier6w orai rvielu produkt6w przemyslowych, ale nie
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moze by6 stosowana dla produkt6w pochodzenia naturalnego, m.in kruszyw, czy teL

wyrob6w z kamienia. Poniewa2 2aden Producent mieszanek mineralnych nie jest w stanie

zagwarantowai tak szczeg6lowo okreslonego koloru, jak RAL 7047 (z uwagi na naturalne
pochodzenie kruszyw), zwracamy sig z pytaniem, czy Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie
kruszywa mineralnego w kolorze szarym?
Odpowiedf:
Zamtwiaj1cy dopuszcza zastosowanie kruszywa mineralnego w kolorze szarym.
Pytanie nr 4
Dot. Al. Wojska Polskiego - z dokumentacji projektowej wynika, iz wiele istniej4cych
obecnie chodnik6w na skwerze bgdzie na stale zlikwidowane. Odtworzenie zieleni w
miejscach rozebranych chodnik6w bgdzie sig wigalo z pracarni w zakresie uzupelnienia
ziemiq miejsc po rozbi6rkach i wysiewie trawy. Czy wykonanie tych rob6t jest po stronie

Wykonawcy? Je2eli tak, to prosimy o informacjg, w kt6rej pozycji kosztorysowej nale2y uj46

wartoSi tych prac?

Odpowiedi:
Zamawiajqcy informuj erLewarto5d prac zwi4zanychz odtworzeniem zieleni nalery uj46

w pozycji kosztorysowej nr 32 d.4 r,odtwolzenie zieleni".
Pytanie nr 5
W pkt. 7.2.2.I. SIWZ - czg(i6 2 ZamawiajQcy wymaga, aby Wykonawca udokumentowal
wykonanie co najmniej 3 zadarfi polegaj4cych na remoncie, przebudowie lub budowie

dr6g publicznych klasy min. Z w granicach miasta, w zakresie uloienia nawierzchni
chodnika zp$t betonowych lub kostki betonowej lub kamiennej o powierzchni min. 3
000 m2 (kaide zillanie), w tym co najmniej jedno zadanie w obszarze objgtym ochron4
konserwatora zabytk6w.
W Swietle powyaszych zapis6w SIWZ Wykonawca prosi Zamawiaj1cego o wyjaSnienie czy
zadanie w obszarze objgtym ochron4 konserwatora zabytk6w winno swym zakresem

obejmowad vtyt1czme wykonanie nawierzchni chodnik6w z plyt betonowych lub kostki
betonowej lub kostki kamiennej o powierzchni 3 000 m2 czrt Zamawiaiaw uzna za

spelnienie warunk6w udzialu w postepowaniu ieSli Wvkonawca wvkaZe sie wvkonaniem
nawierzchni chodnik6w i plac6w z plvt lub kostek kamiennvch w obszarze obietvm
ochrona konserwatora zabvtk6w?
Pytanie nr 6
Z uwagi na fakt, iz wigkszoSi teren6w bgd4cych pod opiek4 konserwatora zabylk6w nie
przylega do dr6g klasy co najmniej Z Wykonawca prosi o informacj Q, czy uzna za spelnienie
warunku udzialu w postgpowaniu (pkt. 7.2.2.1. SIWZ czE36 2) jeSli Wykonawca wykaze sig

wykonaniem w ostatnich 5 latach jednego zadaria w obszarze objgtym ochron4 konserwatora
zabytk6w nie bgd4cego drog4 klasy co najmniej Z2
OdpowiedZ na pytanie nr 5 i 6:
Zamawiaj4cy zmienia zapisy SIWZ, Roz. I pkt 7 ppkt7,2.2.1 otrzymuje nowe brzmienie
w czgSci 2:

,,Wykonawca nie wczeSniej niZ w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania
ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal:
czeS(,22

- co najmniej 2 zadania polegaj4ce na remoncie lub pzebudowie Iub budowie dr6g
publicznych klasy min. Z w granicach miasta, w zakresie uloienia nawierzchni chodnika
z plyt betonowych lub kostki betonowej lub kostki kamiennej o powienchni min. 3 000
m2 (kaide zadanie),
- co najmniej I zadanie polegaj4ce na remoncie lub przebudowie lub budowie dr6g
publicznych lub innych teren6w rvykorzystywanych w celach publicznych (np. place,
slcwery) w granicach miasta, w zakresie uloienia nawierzchni chodnika z plyt
betonowych lub kostki betonowej lub kostki kamiennej o powiezchni min. 3 000 m2 w
ob szarze obj gtym o ch ro n4 konserwato ra zabytk6w. "
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Pytanie nr 7
Czy Zamawiajqcy dopuszcza zmiang terminu realizacji Inwestycji, okreSlonego w par 2 ust.2
Umowy (SIWZ -Rozdzial IV Wz6r umolvy) na termin zakohczenia poprzez wskazanie
dni/tygodni/miesigcy rcalizacji od dnia podpisania umowy? Wskazanie sztywnego terminu
realizacji moae wryzat sig ryzykiem niedotrzymania terminu np. w zwiqzkl z przedluhonq
procedur4 wyboru najkorzystniejszej oferty jak r6wnie2 przedNuhaj4cymi sig procedurami

administracyjnymi, na kt6re Oferent nie ma wptywu.
Odpowiedi:
Zamawiajqcy nie zmienia zapis6w SIWZ w przedmiotowym zakresie.
Pytanie nr 8
W przedmiarach rob6t wystgpuj4 pozycje odnoSnie odtworzenia zielenil zalohenta trawnik6w
z jednostk4 obmiarow4 ryczah i iloSci4 l. Ze wzglgdu na precyzyjne oszacowanie koszt6w
wykonania rob6t prosimy o podanie powierzchni odtworzenia trawnik6w.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie zmienia zapis6w SIWZ w przedmiotowym zakresie. Powierzchnia
trawnik6w do odtworzenia zaleLed bgdzie kaLdorazowo od powierzchni zajgtej ptzez

Wykonawcg na potrzeby prowadzonych prac i nie moZe byd wskazana przez

Zamaw iajqcego w przedmiarze rob6t.

Nowv termin skladania i otwarcia ofert
Skladanie ofert: 20.03.2019 r. g. 10:00
Otwarcie ofert: 20.03.2019 r. g. 10:30

W zwiqzku z povtyaszym w rczdzia\e I SIWZ pkt 8.13., 13.1., 15.1. otrzymujQ nowe

brzmienie:
g.12. ,,Ofertg nale1y umieScid w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie

zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by6 oznaczone nazw4

(firmq) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzqd Dr6g Miejskich ul. Chmielna

120, 00-801 Warszawa oraz opisane ,,Oferta na: Budowa i remont chodnik6w ulic m. st.

Warszarvy zpodzialemna2 czgsci. Nr postgpowania DPZl9/PNl8llg. Nie otwiera6 przed

dniem 20.03.2019 r. do godz. 10:30".
13.1. ,,Oferty powinny by6 z\oaone w siedzibie Zarnawiaj4cego w Warszawie ptzy

ul. Chmielnej l2},Kancelaria, w terminie do dnia 20.03.2019 r. do godziny 10:00."

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

w Warszawie, w sali nr 1, w dniu 20.03.2019 r., o godz. 10:30."

W wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zattawiaj4cy

dokona zmiany tre$ci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie zart.38 ust. 4a pkt 1) ustawy PZP.

JednoczeSnie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy PZP, Zarnawiaiqcy niezwlocznie po

zanieszczeniu zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zarn6viefi Publicznych,

zarcieszczainformacj g o zmianach na stronie internetowej.

W zalqczeniu skorygowany przedmiar.
zAsTEPgA DYREKTORA

\oill
rvojcif PanYka
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