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D oty czy : po stgpowan ia pr ow adzone go w trybie przetar gu nieo graniczone go na:

,rWykonanie okresowej [rontroli wybranych obiekt6w mostowych na terenie
m. st. Warszawy- przegl4dy rozszerzone".
Numer postgpowania ZDMNM/DZP / 3 | IPN /27 / 19 .

'Miasto Stoleczne Warszawa - ZarzEd Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. 1 i ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wierl publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1579 z p6in. zm.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawc1 oraz zmienia treSi
specyfikacj i istotnych warunk6w zam6wienia.

Pytanie nr I
W pkt. 7.2.2.2 SIWZ Zarrtawiajqcy wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami
o nastgpuj 4cych kwalifikacjach zawodowych:
**lnspektor mostowy - winien posiada6 uprawnienia budowlane do projektowania lub
do kierowania robotami budowlanymibez ograniczeri w specjalnoSci inzynieryjnej mostowej
oraz Swiadectwo ukofczenia szkolenia inspektor6w mostowych w zakresie dokonywania
przegl4d6w podstawowych i szczeg6lowych obiekt6w mostowych z wynikiem pozytywnym
zgodnie z instrukcjami GDDP Nr DP-T.I8M i GDDP Nr DP-T.17 oraz GDDKiA z dnia 7

lipca 2005r ' "

OdnoSnie wymagari dotyczqcych kwalifikacji zawodowych Inspektor6w mostowych,
chcialbym zauwa2y6, 2e przedmiot zam6wienia dotycz4cy wykonania przegl4d6w
rozszerzonych a nie szczeg6lowych niezasadne jest wigc wymaganie Swiadectwa ukoriczenia
szkolenia inspektor6w mostowych w zakresie dokonywaniaprzegl4d6w szczegllowych.
Zv,.racan sig z proSb4 o zmiarig tresci SIWZ i dopuszczenie do realizacji zadania Inspektor6w
mostowych ze Swiadectwem ukoficzenia szkolenia inspektor6w mostowych tylko w zakresie
dokonywania przegl4d6w podstawowych i rozszerzonych.
OdpowiedZ: ' I

Zamawiaj1cy zmreniatreS6 SIWZ w nastgpuj4cy spos6b: t

w pkt. .7 .2.2.2 SIWZ zamiast:
Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi,
uprawnieniami, do6wiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4
im powierzone, w szczeg6lnoSbi okreSlonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj.Dz.U.z20l8r'.,poz.l08zp6in.zm.),zgodnie zponiZszymwykazdm:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba os6b - Okres posiadania wymaganych uprawnieri (w
latach) - Dodwiadczenie zawodowe (liczba por6wnywalnych prac) podstawa
dysponowania.

dla czgSci l;2,3,4,
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1. + Kierownik - projektant rob6t mostowych - 1 osoba - 5 lat - 30 przegl4d6w -
podstawa dysponowania
i. **Inspektor mostowy - 2 osoby - 3 lata - 30 przegl4d6w kaZdy - podstawa

dysponowania.

* Kierownik - winien posiadad uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania

robotami budowlanymibezograniczefr w specjalnoSci inzynieryjnej mostowej' '

**Inspektoq mostowy - winLn posiada6 uprawnienia budowlan: 99 p-j..ktowania lub do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeir w specjalnoSci inzynieryjnej mostowej

oraz Swiadectwo ukot'rczenia szkolenia inspektor6w mostowych w zakresie dokonywania

przegl4d6w podstawowy ch i szczeg6lowych obiekt6w mostowych z wynikiem pozytywnym

,goa'nl! z instrukcjami GDDP Nr Dp-T.l8M i GDDP Nr DP-T.r7 oraz GDDKiA z dnia 7

lipca 2005r.
(...)

wpisuje sig:

Wytonu*"a ma do dyspozycji osoby legitymuj4c. ItU kwalifikacjami. zawodowymi'

uprawnieniami, doswiadizeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4

im powierzone, w szczeg6lnoSci okreslonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 t' Prawo

budowlane (tj. Dz. u . z iotg r., poz. 108 z p6in. zm.), zgodnie z poniasz;1m wykazem:

Lp. Stanowirto - Wy-agana{iczba os6b - Okres posiadanial wymaganych uprawniefr (w

latach) Doswiadczenie zawodowe (liczba por6wnywalnych prac) podstawa

dysponowania.

dla czgSci 1,2,3,4,

1. * Kierownik - projektant rob6t mostowych - 1 osoba - 5 lat - 30 przegl4d6w -
podstawa dysponowania
t. **Inspektor mostowy - 2 osoby - 3 lata - 30 przegl4d6w kaZdy - podstawa

dysponowania.

* Kierownik - winien posiada6 uprawnienia budowlane do projektowania 4 do kierowania

robotami budowlany^ib"tograniczeri w specjalnoSci inZynieryjnej mostowej'
**Inspektor mostowy - wini-en posiada6 uprawnienia budowlane do projektowania lub do

kierowania robotami budowlanymr bez ograniczeri w specjalnoSci inzynieryinej mostowej

oraz Swiadectwo ukoriczenia szkolenia inspektor6w mostowych w zakresie dokonywania

dok
kt6
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Pytanie nr 2
W pkt. 7.2.2.2 SIWZ Zamawiaj4cy wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami o

nastgpuj 4cybh kwalifikacj ach zawodowych:
* Kierownik - winien posiada6 uprawnienia budowlane do projektowania i do'kierowania

robotami budowlany mi bez o graniczeh w specj alnoSci inZynieryj nej mostowej .

OdnoSnie wymagaf dotyczqcych kwalifikacji zawodolvych Kierownika, chcialbym

zauwaiyc, Le niezasadne jest wymaganie posiadania przez jedn4 osobq uprawnieri

budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogtaniczen w

hz
Nr
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specjalnoSci inZynieryjnej mostowej. Oznacza to, 2e projektanci z wieloletnim
doSwiadczeniem, projektuj4cy wieloprzgslowe obiekty mostowe nie maj4c uprawnieri do
kierowania robotami budowlanymi nie mogliby dokonywad ich przegl4du bior4c
jednoczeSnie peln4 odpowiedzialnoSi za pracQ tych konstrukcji do korica ich istnienia. W
zwi4zku z powyLszym zwracarrr sig z proSbq o zmiang treSci SIWZ i dopuszczenie do
realizacji zadaria Kierownika,kt6ry posiada uprawnienia budowlane do projektowania lub do
kierowania robotami budowlanymibez ograniczen w specjalnoSci inzynieryjnej mostowej.
Odpowiedi:
Zamawiajqcy dokonuje zmiany treSci SIWZ zgodnie z odpowiedziq,napytanie nr 1.

Pytanie nr 3

W pkt 7.2.2.2. SIWZ wymienione s4 ,,niezbgdne osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami
zawodowymi, uprawnieniami, doSwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do
stanowisk, jakie zostan4 im powierzone" jedynie w postaci Kierownika - projektanta rob6t
mostowych oraz dw6ch Inspektor6w mostowych. Prawo Budowlane dla przegl4d6w
okresowych 5-letnich wymaga r6wnie2 ,,kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych,
piorunochronnych i gazowych, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt2" oraz dodatkowo
tego, aby osoby przeprowadzajqce takie kontrole posiadaly ,,kwalifikacje .vqrmagane przy
wykonywaniu dozoru nad eksploatacjE vrzqdzeh, instalacji oraz sieci energetycznych i
gazowych". W zwiEzku z powy2szym czy Zanawiaj4cy przewiduje koniecmoS6 zapewnienia
przez Wykonawcg dysponowania osobami mog4cymi przeprowadzi6 kontrolg ww. instalacji
posiadaj4cych stosowne uprawnienia? Czy na etapie postgpowania przetargowego wymagane
jest dol4czenie odpowiedniej podstawy dysponowania osobami mog4cymi zgodnie zPrawem
Budowalnym. przeprowadzid kontrolg ww. instalacj i?
OdpowiedZ:
Przedmiotowe postgpowanie dotyczy przegl4du pigcioletniego, kt6ry musi zostai'wykonany
zgodnie z obowi4zuj4cymi prZepisami. Na etapie postgpowania przetargowego Zamawiajqcy
nie wymaga przedstawienia innych dokument6w niz wskazanych w SIWZ.

i

Pytanie nr 4

Czy Zamawiaj4cy dysponuje i czy udostgpni na etapie realizacji zam6wienia tabelaryczne
zestawienie wszelkich instalacji (elektrycznych, gazov'rych itp.) znajduj4cych sig na danych
obiektach mostowych podlegaj4cych przegl4dom?
Odpowiedf:
ZDM posiada czgsciow4 informacjg dotyczqc4 wz4dzeh obcych na obiektach. Informacja
dotyczqcaurzEdzen obcych posiadana przez ZDM nie jest pelna. Dokumentacja jest dostgpna
w siedzibie ZDMprzy ul. Goldapskiej 7.

Pytanie nr 5
W zal4czonych wzorach raport6w z przeglqd6w w wykazie zal4cznik6w znajduj4 sig m.in.:
Protok6l kontroli instalacji elektrycznej, Protok6l kontroli instalacji odgromowej, Protok6l
kontroli instalacji wentylacyjnej, protok6l kontroli urzqdzeh obcych:
oSwietleniowycVgazowych/telekomunikacyjnych/energetycznycUwodoci4gowych/cieplowni
czychlinnych. Prosimy o dolqczenie wzor6w takich protokol6w, aby unikn46 ewentualnych
ni eporo zumieri w momenci e ilohenia kompletne go przedmiotu zam6wienia.
OdpowiedZ:
ZDM nie narzuca wzor6w protokol6w zprzeglqd6w urzqdzeh obcych na obiekcie.

I



JednoczeSnie Zamawial4cy zmienia termin skladania i otwarcia ofert.

Nowy termin skladania i otwarcia of,ert:

Termin skladania ofert: 04.06,2019 r. godz.,10:00

Termin otwarcia ofert: 0 4.06.2019r. go dlz. I 1 : 00

W zwi4zku z powy4szym w rozdziale I SIWZ pkt 8.13., 13.1., 15.1. otrzymuj4 nowe

brzmienie:

8.13. ,,Ofertg na\e|y umieScii w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie

zawartoSci bez uszko dzenia tego opakowania. Opakowanie winno byt oznaczone

.naz44(firm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarz4d Dr6g Miejskich

ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa oraz opisane

,,Oferta na Wvkonanie okresowei kontroli wybranvch obiekt6w mostowYch na

t.."rri. -. st. Wu.srutoy- p.".gladv 
"ortz.oot.. 

Nr postgpowania

ZDMruMmZWStnNDTllg. Nie otwierad przed dniem 04.06.2019 r. do godz.

l1:00."."
13.1. ,,Oferty powinny byi zNoaone w siedzibie Zamawiajqcego w Warszawre przy

ul. Chmieln ej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 04.06.2019 r. do godziny 10:00."

15.1. ,,Otwarcie of.tt nast4pi w siedzibie Zamawiajqcego plzy ul'Chmielnej 120,

w Warszawie, w sali nr 311, w dniu 04.06.2018 r., o godz' 11:00'"

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowtenia,

Zamawiaj4cy dokona zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z att.38 ust. 4a pkt 1)

ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

Jednoczesnie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zarrawial4cy niezwlocznie

po zamieszczeniu zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu w Bi
itublicznych, zamieszcza informaci I o zmianach na stronie internetowej.,
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Zam6wieh

M.Sz., zzpt@zdnr.waw.ol


