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Dotyczy: postgpowania plowadzonego w trybie przetatgu nieograniczonego na

,,Remont wiaduktu p6lnocno - zachodniego prry moScie im. ks. J. Poniatowskiego
w Warszawiett.
Numer postgpowania ZDMNMIDZP I 42lPN/36l1 9.

Miasto Stoleczne Waiszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. la i ust. 4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zarn6wien publicznych (Dz. U. z 201,8 r. poz.

1986 z p62n. zm.) odpowiada na pytania zadane przez WykonawcA oraz zmienia tre56

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

Pytanie nr I
Zamawiaj4by wymaga zgldnie zpkt.7.2.2.l SIWZ zdolnoSi techniczna lub zawodowa tj.:
- w zakresie rob6t budowlanych w rozumieniu przepis6w ustawy - Prawo Budowlane,
jednoczeSnie prac konserwatorskich w rozumieniu przepis6w ustawy - o ochronie zabytk6w i
opiece nad zabytkami, roboty budowlane polegaj4ce na remoncie drogowych obiekt6w
inzynierskich o zbhaonym charakterze do przedmiotu zam6wienia, wpisanych do rejestru
zabytkow. tj. wiadukty i mosty drogowe jedno i wieloprzgslowe, oblozone warstw4 plyt
kamiennychzpiaskowca'wypoSazoneewentualniewbalustradykamienne
Zuracamy sig z proSb4 rozszerzenie zapisu dot. wykazania zdolno6ci technic'znej tj

dopuszczenie moZliwoSciiwykazania sig r6wnieZ obiektami inZynieryjnymr, przez zmiang
zapisu na:
- w zakresie rob6t budowlanych w rozumieniu przepis6w ustawy - Prawo Budowlane,
jednoczesnie prac konserwatorskich w rozumieniu przepis6w ustawy - o ochronie zabytk6w i
opiece nad'zabykami, roboty budowlane polegaj4ce na remoncie obiekt6w inzynierskich i
inzynieryjnych o zbliaonym charakterue do przedmiotu zam6wienia, wpisanych do rejestru

zabytkow tj. wiadukty i mosty jedno i wieloprzgslowe, obloZone warstw4 plyt kamiewrych z

piaskowca, wyposa:Zone ewentualnie w balustrady kamienne.
Odpowiedf:
Zamawiajqcy zmienia tresi SIWZ w nastgpuj4cy spos6b:
w pkt.7 .2.2.1 SIWZ zaniast:
Wykonawca nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania
ofert, a jeieli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonali''

w zakresie rob6t budowlanych w rozumieniu przepistfw ustawy - Prawo budowlane,
jednocze5nie prac konserwatorskich w rozumieniu przepis6w ustawy - o ochronie
zabytk6w i opiece nad zabytkami, robotv budowlane polegaiace na remoncie drogowych
obiekt6w iniynierskich o zblDonvm charakterze do przedmiotu zam6wienia. wpisanvch
do reiestru zabvtk6w ti. wiadukty i mostv drogowe iedno i wieloprzeslowe.. obloZone
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kamienne.
d"p"rr."" sig wykazanie doSwiadczeniem w zakresie rob6t prry obiektach

bud^owla4ych posiadaj4cych sklepienia lukowe z kamienia lUb cegly wpisanych do

rejestru iufytf.O* lub zlokatizowanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytk6w,

lul obszaru.h ,,i"*pisanych do rejeitru zabytk6w, a objgtych ochron4 konserwatorskq

na podstawie miejscowego planu zagospodarowania.

w iloSci - minimum L obiekt, lub kilka obiekt6w - o l4cznej wartoSci ww. rob6t

minimum 2.000.000'00 zl (brutto).

wplsuJe slg:

ffffi;"*_r" nie wczegniej niz w okresie ostatnich 5lat przed uplywem terminu skladania

oiert, a jeZgli okres pro*udr"nia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal:

w zakresie rob6t budowlanych w rozumieniu przepisr6w ustawy - Prawo budowlane,

jednocgeSirie prac konserwatorskich w rozumieniu przeqis6w ustawy - o ochronie

Labytkbw i'opiece nad zabytkamio roboty budowlane polegaj4ce na remoncig dlogowych

oUiet<tOw inzynierskich o zbliZonym charakterze do przedmiotu zam6wienia, wpisanych

do rejqstru zabytk6w tj. wiadukty i mosty drogowe jedno i wieloprzgslowe, oblozone

*urrt o4 ptyt kamiennych z piaskowca, wyposaZone ewentualnie w balustrady

kamienne.
-dopuszcza sig wykazanie doSwiadczeniem w zakresie rob6t przy obiektach

budowlanych posiadaj4cych sklepienia lukowe z kamienia lub cegty wpisanych do

rejestru ,unytt or" lub zlokalizowanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytk6w'

lul obszanu.h ,ri"*pisanych do rejestru zabytk6w, a objgfych ochron4 konserwatorsk4

w ilosci - minimum I obiekt, lub kilka obiekt6w - o l4cznej wartoSci ww' rob6t

minimum.2.000.000'00 zl (brutto).

Pytanie nr 2
wg ,apisu slwz (pkt 8.3.1) - Wykonawcazal4czy do oferty: kosztorysy ofe^rtowe (zgodnie z

prZedmiarami rob6t za\qczonymi w rozdziale VI). Do ka2dego kosztorysu ofertowego nalezy

dol4czy (, stronq tYtulow4.
Ze'wiglEdu na rozbieinoSi w zawartoSci, prosimy o jednoznaczne okreSlenie kt6ry z

kosztoisow jest wiod4cy i nalely ilozy| z Ofertq: Kosztorysy Inwestorskie z dn. 9.05'2019

r. czy Przedmiary Rob6t z dn.22.05.2019 r.?

OdpowiedZ:
Zaiawiajqcy wyjaSnia,2e do oferty, zgodnie z pkt 8.3.1. SIWZ nale?y zal4czy6 cyt' ,,("')
kosaorysy tf"rto*" (zgodnie z przedmiarami robot zaN4czonymi w tozdziale VI). Do

ka2dego kosztorysu ofertowego nale|y zal4czy| stronq tytulow4'" '

Zal4cione dnia22.05.2019 r.,,Przedmiary Rob6t" stanowi4 czgS6 dokumentacji technicznej,

kt6ra to jes;tzal4cznikiem nr V do SIWZ.

na podstawie miejscowego planu zagospodarowania,
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Jednocze5nie nalely zaznaczy|, i2 roirytice nie wynikaj q ze zmian w iloSciach rob6t, tylko z
uszczeg6lowienia (w tym zmienionego katalogowania) przedmiar6w stanowi4cych zalqcznik

nr VI w stosunku do przedmiar6w za\qczonych do dokumentacji technicznej stanowi4cej

zat4cznik nr V do SIWZ.

Jednoczesnie ZatnawiajEcy usuwa omylkg pisarsk4 w zalqczniku nr VI do SIWZ polegaj4c4

na blgdnej nazwie tj.:
zamiast:

,,Kosztorys inwestorski"
powinno by6:

,,Kosztorys ofertowy".
W zal4czeniu poprawione przedmiary rob6t.

Jednoczesnie Zamawiaj4cy zmienia termin skladania i otwarcia ofert.

Nowy termin skladania i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert:31.05 .2019 r. godz.10:00
Termin otwarcia ofert: 31.05.2019r. godz. 11:00

W zwi4zku z powy2srym w rozdziale I SIWZ pkt 8.12., 13.I., 15.1. otrzymujq nowe

brzmienie:

8.I2. ,,Ofertg nale|y umiescid w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiaj4cym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by(, oznaczone

nazwq (firm$ i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zaru4d Dr6g Miejskich
ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa oraz opisane

,rOferta na
Poniatowskiego w Warszawie. Nr postgpowania ZDMIUMDZP I 42 tPN/36/19. Nie
otwierad przed dniem 31.05.2019 r. do godz. 11:00."."

13.1. ,,Oferty powinny byi zNohone w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy
ul. Chmielnej I20, Kancelaria, w terminie do dnia 31.05.2019 r. do godziny 10:00."

15.1. ,,Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiajqcego przy ul.Chmielnej I20,
w Warszawie, w sali nr 311, w dniu 31.05.2019 r., o godz. 11:00."

W wyniku zsniany tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamiwienia,
Zamawiaj;qcy dokona zmiany treSci ogloszenia o zambwieniu zgodnie z art.38 ust: 4a pkt l)
ustawy Prawo zarnSwieh publicznych.

Jednoczesnie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaiqcy niezwlocznie
po zamieszczeniu zmiarry tresci ogloszenia o zam6wieniu w Bi/etynie Zam6wietr
Publicznych, zamieszczainformacjg o zmianach na stronie internetowej. /
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Zal1czniki: I
- poprawione przedmiary rob6t :
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