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D oty czy : po stgpowan ia prow adzone go w trybie przetat gu nieo grantczone go na

,,Remont- wiaduktu p6lnocnp - zachodniego prry moScie im. ks. J. Poniatowskiego

w Warszawiett.
Numer postgpowan ia ZDMNMIDZP I 42 IPN I 3 6 I 19 .

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

ustawy z dnia 29 styczria 2004 roku Prawo zarn6wien publicmych (Dz. U. z 2018 t. poz.

1986 z p62n. zm.) odpowiada na pytanie zadane przez WykonawcA oruz zmienia treSd

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

Pytanie nr I
W projekcie Wykonawczym,pkt. 6.5 Czasowa organizacja ruchu jest zapis ,,Zatwietdzony
projekt czasowej organizacji-ruchu stanowi Tom V".
W zal4czonej do przetargu dokumentacji brak jest Tomu V. Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedf:
Zarnawiajqcy dysponuje Projektem czasowej organizacji ruchu dotycz4cej remontu wiaduktu

pln.-zach. przy moScie im.Ks.J. Poniatowskiego, kt6ry jest uzgodniony z Biurem Polityki

MobilnoSci i Transportu (projekt w zalqczeniu pod nazwq COR)'

Projekt ten zawiera rcrwiqzania projektowe, kt6re mohe, ale nie musi wykorzysta6

Wykonawcadlapotrzeb przedmiotowego remontu, w caloSci lub w czqSci.

Zamawiajqcy dopuszcza moZliwoS6 zamiennego projektu czasowej organizacji ruchu, pod

warunkiern uzyskania przez Wykonawca wszelkich wymaganych uzgodnieri do

projektu, wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

Wprowadzenie do realizacjizamiennego projektu czasowej organizacji ruchu nie moze miei
wplywu na termin umowny zakohczenia t ealizacji przedmiotu zam6wienia.

Kwestie rorwiqzafi czasowej organizacji ruchu Zarnawiajqcy pozostawia w gestii

Wykonawcy. Zartawiajqcy bgdzie wymagal, by prace prowadzone byly zgodnie z projektem

czasowej organizacji ruchu w wybranej przez WykonawcE i zaakceptowanej ptiez BPMiT

wersji.
W pozycji nr 27d5 (o nazwie "Tymczasowa organizacja ruchu") w kosztorysie ofertowym nr

bli9u;ii9kw Wykonawca winien uwzglgdni6 wszystkie roboty zwi4zane z organizacjE ruchu

takie jak: opracowanie ewentualnego projektu zamiennego, wdrozenie i utrzymanie w caLym

okresie Uuaowy tymczasoivej organizacji ruchu (w tym poszczeg6lnych etap6w),

przywr6cenie stalej organizaqiruchu w tym oznakowania pionowego jak i poziomego.



JednoczeSnie Zamawiajqcy zmienia termin skladania i otwarcia ofert.

Nowv termin skladania i otwarcia ofert:

, Termin skladania ofert:03.06.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 03.06.2019r. godz. 1l:00

w zwiqzku z powy2szym w rozdziale I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymuj4 nowe
brzmieniel

8.I2' ,,Ofertg nale?y umieSci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiajqcym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by1 oznaczone
nMwq (firme) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adrcs Zarzqd, Dr6g Miejskich
ul. Chmielna I20,00-801 Warszawa oraz opisane
o,Oferta na Remont wiaduktu prilnocno - zachodnieqo prry moScie im. ks. J.
Poniatowskieso w Warszawie. Nr postgpowania ZD|..4TUI'fLIDZP | 42 IPN 136/19. Nie
otwiprad przed dniem 03.06.2019 r. do godz. ll:00.'r.',

13.1. ,,Oferty powinny byd zlolone w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy
ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 03.06.2019 r. do godziny 10:00."

15.1. ,,Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiajqcego przy ul.Chmielnej 120,
w Warszawie, w sali nr 311, w dniu 03.06.2019 r., o godz. 11:00.',

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia,
Zamawiaiqcy dokona zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt 1)
ustawy Prawo zam6wieft publicznych.

JednoczeSnie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj4cy niezwlocznie
po zamieszczeniu zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieh
Publicznych, zxnieszcza informacj g o zmianach na stronie internetowej .

Za\4czniki:
- projekt czasowej organizacji ruchu

M.Sz., zzp@zdm.waw.pl


