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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Wykonanie
robr6t budowlanych i wdro2enie projektriw stalej organizacji ruchu dla zwycigskich
projekt6w z budZetu partycypacyjnego"
Nr postgpowania DPZ|L3 tPN I 19 I 19.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie ilt. 38 ust. I pkt

3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wiefi Publicznych (Dz. U. z
2018, poz. 1986 zp62n. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy orv dokonuje zmiarry treSci

specyfikacji iStotnych warunk6w zam6wieniapoprzez zmiang terminu skladania i otwarcia

ofert.

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaSnienie zapisu wzoru umowy par.7 pkt.25. Czego dotyczy oSwiadczenie?

Odpowiedf:
Oswiadczenie o kt6rym mowa w paragrafie 7 ust. 25 umowy dotyczy spelnienia warunku

wskazanego w art. 68 ust. 3 Ustawy o elektromobilno5ci i paliwach alternatywnych, kt6ry

brzmi: Jednostka samorz4du terytorialnego, o kt6rej mowa w art. 35 ust. 2, od dnia I stycznia

2020 r., wykonuje lub zleca wykonywanie zadania publicznego podmiotowi, kt6rego tdzial'

pojazd6w elektrycznych lub pojazd6w napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazd6w

u2ytkowanychprzy wykonywaniu tego zadaniawynosi co najmniej 10%)

Pytanie nr 2
iry material z wycinki drzew i krzew6w nalely do Wykonawcy, czy teZ nale?y

przetransportowa6 go na miejsce wskazane przezZamawiaj1cego (na ile km)?

OdpowiedZ:
Material z wycinki taleiry do Wykonawcy.

Pytanie nr 3.
Czy pielqgnacja trawnik6w jest do pierwszego koszenia?

Odpowiedi:
PielEgnacja trawnik6w jest do czasu przekazania ich do ZZW, kt6re mo2e nast4pi6 po

pierwizym koszeniu. Do czasu przejgcia przez ZZW pielggnacja trawnik6w jest po stronie

wykonawcy.
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Pytanie 4
Czy wszystkie znaki drogowe D-6 i D-6b nalely wykonad jako aktywne wyposazone w
Swiatla pulsacyjne?
OdpowiedZ:
Zakres zam6wienia nie obejmuje wykonania znak.6w D-6 i D-6b jako aktywnych
pulsacyjnych. NaleZy ustawi6 znaki D-6 i D-6b z foli4 typu 2 w lokalizacjach zgodnych z
zatwier dzonym proj ektem PM/IO/ | 0 52 I | 8 .

Nowv termin skladania i otwarcia ofert
Skladanie ofert: 18.04.2019 r. g. 10:00
Otwarcie ofert: 18.04.2019 r. g. 10:30

W zwiqzku z powyZszym w rozdziale I SIWZ pkt 8.13., 13.1., 15.1 otrzymuj4 nowe
brzmienie:

8.13. ,,Ofertg nale?y umieSci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiaj4cym odczltanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byc oznaczote nazw4
(firm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarz4d Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane ,,Oferta na: Wykonanie rob6t budowlanych i
wdro2enie projektriw stalej organizacji ruchu dla zwycigskich projekt6w z budZetu
partycypacyjnego" Nr postgpowania DPZlz3tPNll9ll9. Nie otwierad przed dniem
18.04.2019 r. do godz. 10:30".
13.1. ,,Oferty powinny by6 zlohone w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy

ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 18.04.2019 r. do godziny 10:00."
15.1. ,,Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamaviajqcego przy ul. Chmielnej 720,

w Warszawie, w sali nr 311, w dniu 18.04.2019 r. , o godz. 10:30."

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia,Zanawiaj4cy
dokona zmtar\y treSci ogloszenia o zam6wierriu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy PZP.
Jednocze5nie zgodnie z art. l2a ust. 3 ustawy PZP, Zamawiaj4cy niezwNocznie po
zarieszczeniu zmiany tresci ogloszenia o zam6'wieniu w Biuletynie Zanowien Publicznych,
zarrieszcza informacjg o zmianach na stronie internetowej.
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