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Doty czy : postgpowania prowadzonego w trybie przetargt nieograniczonego na:

,,Remont i naprawa wyeksploatowanych dw6ch urz1dzefi dZwigowych (platform) dla
os6b niepelnosprawnych prry kladce dla piesrych nad ul. Ostrobramsk4 przy ul.
Motorowej w systemie ,rzaprojektuj i wybuduj"
Nr postgpowania ZDI|i4N}I4IDZP A3 nN I 37 I 19.

W zwi4zku zpytaniarri otrzymanymi od uczestnik6w postgpowania Miasto Stoleczne
Warszawa -Zarzqd Dr6g Miejskich odpowiada:

Pytanie 1:
Czy dopuszczalne jest w przypadku d2wigu szklanego i hydraulicznego aby jedna Sciana od
strony silownika miala wypelnienie blaszane zaniast szyb?

OdpowiedZ:
ZamawiajEcy dopuszcza zastosowanie paneli blaszanych z wypelnieniem izolaq4 terrnicznq,
na jednej Scianie przy kt6rej zamontowane s4 prowadnice windy oraz silownik lub
przeciwwaga kabiny.

Pytanie 2:
Czy sE jakieS dodatkowe wymagania odnoSnie szkla kt6re ma zostat ulyte do oszklenia szybu
i kabin.?? Np. gruboSd i konstrukcja (5.5.1)?

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy wymaga zastosowania paneli szybowych bezpiecznych ze szHa typu FLOAT o

minimalnej gruboSci szyb 6 mm i zastosowaniu minimum jednej warstwy folii, czyli min
6,6,1zgodnie z normami dZwigowymi PN-EN 81-20 i PN-EN 8l-50.

Pytanie 3:
Czy wy magane j e st przyciemnienie oraz izolacj a terrniczna?

Odpowiedf:
Zamawiajqcy wymaga zastosowania paneli szybowych przyciemnionych spelniaj4cych
warunki:

. przepuszczalnofil Swiatla <70Yo,

o odbicie Swiatla LR>l6Yo,
o przepuszczalnofil bezpoSrednia energii <35o ,

. odbicie energii >35o ,

. absorpcja energii >30Yo,

o calkowita przepuszczalno$f energii <37yo,

fi



. wsp6lczynnik zaciemnienia >-0,43,

. wsp6lczynnik przenikania ciepla Ue <1,0 Wm2K

Pytanie 4:
Cry tu u*iaj4cy przewidzia\. doprowadzenie niezbgdnego zasilania do wszystkichurz4dzefr

kt6re maj4 zostat zamontowane wedlug zapytania, poniewa:Z oba urzqdzenia na ulicy

Motorowej posiadaj4 zasilanie tr6jfazowe ale przystosowane do bardzo niskich obciqzefi zaS

obaurz4dzeniaprzy Centrum Handlowym Promenada posiadaj4 zasilanie jednofazowe?

Odpowiedi:
Zarnawiajqcy jest w posiadaniu warunk6w przy\4czenia GR.V Nr ND\WL\25729\2017 z dnia

14 grudnia 2017 r. wydane przezlnnogy Stoen Operator Sp. z o.o. na moc ptzyl4czeniow4 Pp
: i5,0 kW. Ewentualne koszty zwigkszenia mocy do 25,0 kW na z\4czn kablowo -
pomiarowym w obecnej lokalizacji poniesie Zanawiai1cy.
Koszty przebudowy WLZ do wz1dzeri dZwigowychLehqpo stronie Wykonawcy.

Pytanie 5:
Cry ,u u*iaj4cy przewidzial serwisowanie klimatyzacji i po czyiei stomie zanawiai1cego

czy wykonawcy jest oplatazaten serwis ?

OdpowiedZ:
Klimatyzacja powinna byi serwisowana zgodnie z zaleceniarcri producenta. Zak'res czynno5ci

do wykonanii uzaleZniona jest od doboru systemu Himatyzacji oraz producenta, k16rych

wyb6r zaleLy od Wykonawcy.

Zanawialqcy zaznacza, 2e Wykonawca udziela na zrealizowane prace gwarancji na okres

wskazany w pkt 5 formularza ofertowego. Wykonawcaudzielajqc gwarancji zobovi4zany jest

do utrzymania w calym okresie obowi4zywania gwarancji wlaSciwoSci przedmiotu

zam6wienia, w tym jego zgodnoSci z warunkami i wymogami okreSlonymi w Programie

Funkcjonalno - UZytkowym. Ca za tym idzie, Wykonawca zobowi1zany jest dokonai

wszelkich czynnoSci zapevtniaj4cych prawidlowe funkcjonowanie przedmiotu zam6wienia w
tym m.in. serwisowaniaklimatyzacji w okresie udzielonej gwarancji celem prawidlowego jej

funkcjonowania.

Zanawiaj4cy zaznacza, 2e zgodnie z pkt 7.3 Oswiadczenia Gwarancyjnego, w zakresie

obowi4zk6w Wykonawcy wchodzi cyt.: ,,zapewnienia innych Swiadczeri zmierzajqcych do

utrzymania bqdL przyvtr6cenia wlaSciwoSci, cech i funkcjonalnoSci przedmiotu umowy, o
kt6rych spelnieniu zapewnil Wykonawca podpisuj4c umowg".

JednoczeSnie zanracza sig, 2e Zamawiaj4cy bgdzie ponosil w okresie obowi4zywania
gwarancji jedynie koszty: badan UDT uzyskuj4cych pozytywny wynik, zuLytej energii
elektrycznej zwiryanej z eksploatacjq urzqdzeri, usuwania akt6w wandalizmu i skutk6w
dziaNania 4rwiot6w oraz utrzymania czystoSci wz4dzefi dZwigowych, na podstawie
oddzielnie zaw afi ch um6w.
Pozostale koszty, w calym okresie okresu gwarancji, zwiryane z zapev'nieniem wlaSciwo5ci,

cech i funkcjonalnoSci przedmiotu zam6wienia le2q po stronie Wykonawcy. Wykonawca
kalkuluj4c koszt rcalizacji winien w cenie ofertowej uwzglgdni6 ww. koszty.
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Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U . z 2018 r., poz. 1986 z
p62n. zm.) w wyniku odpowiedzi na pytanie dokonuje zniarry tre6ci Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zan6wienia w spos6b nastgpuj4cy:

1) zmiang dotychczasowego pkt 8.12. SIWZ na nastgpuj4cy:
8.12. Ofertg nale?y umieSci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byt oznaczone nazwq
(firme) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzyd Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane:

,,Oferta na: Remont i naprawa wyeksploatowanych dw6ch urzqdzef dZwigowych (platform)
dla os6b niepelnosprawnych przy kJadce dla pieszych nad ul. Ostrobramsk4 przy ul.
Motorowej w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj", Nr postgpowania
ZDMNM/DZP|43DN|37ll9. Nie otwieradprzed dniem 07.06.2019r. do godz.L2:00".

2) zmiang dotychczasowego pkt 13.1. SIWZ na nastgpuj4cy:
13.1. Oferty powinny by(, zNohone w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy ul.
Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 07.06.2019 r. do godziny 10:00.

3) zmiang dotychczasowego pkt 15.1. SIWZ na nastgpuj4cy:
15.1 . Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej I20, w
Warszawie, w sali nr 402 w dniu 07.06.2019 r., o godz. 12:00.

W wyniku zsriarry Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiajqcy
dokona zmiarry treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo
zarn6viefi pub I icznych.

JednoczeSnie, zgodnie z art. l2a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj4cy niezwNocznie po
zamieszczeniu zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieft, Publicznych,
zanieszcza informacjg o zmianach na stronie internetowej.
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