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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargt nieograniczonego na

Budowg parkingu na terenie poloZonym prry al. Jerozolimskie, pomigdzy ul. Spiska a pl.
Zawiszy

Numer postgpowania ZDMIU1III.TDZP l34tPN 129 I 19

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 Prawo zam6wieri publiczny ch (DZ. U z 2018 r . poz. 1986 z p62n. zm.)

odpowiada na pytania wykonawc6w oraz dokonuje zmian w Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zarn6wienia w nastgpujEcy spos6b:

Pytanie nr 1

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, zv,nacatrty sig z proSb4 o zmiang

zapis6w SIWZ w pkt 7 ppkt 7.2.2, dotycz1cych wymagari zdolno5ci technicznej lub
zawodowej tj.:

7.2.2.1Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeheh

okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy w tym okresie wykonal:
Co najmniej dwie roboty budowlane polegaj4ce na budowie lub przebudowie parkingu lub

fragmentu drogi, ulicy z kostki brukowej lub nawierzchni bitumicznei lub nawiezchni z
Zrywic epoksydowvch o powierzchni co najmniej 3500 m2 ku2da wraz z oSwietleniem,

oznakowaniem pionowym i poziomym.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy podtrrymuje zapis SIWZ w pkt 7 ppkt 7.2.2.1

Pytanie2
Wedlug informacji
niepelnosprawnych :

ze strony http://wspomagam.org/ile-mieisc-postoiowvch-dla-

"2. Stanowiska postojowe, o kt6rych mowa w ust. 1, w miejsouprzeznaczonym na post6j

pojazd6w .vqtznacza sig w liczbie nie mniejszej niz:
1) 1 stanowisko - jeheliliczba stanowisk wynosi 6-15;
2) 2 stanowiska - jeheliliczba stanowisk wynosi 16 40;
3) 3 stanowiska-jeheliliczba stanowisk wynosi 41-100;
4) 4% og6lnejliczby stanowisk jeZeli og6lnaliczba stanowisk wynosi wigcej niz 100."

Natomiast w PFU do przetargu moZemy przeczyta(,:

"1.3. Charakterystyczne parametry okreSlaj4ce wielko5d obiektu lub zakres rob6t

budowlanych.
1.3.1. Konstrukcja parkingu dla samochod6w osobowych Orientacyjne parametry techniczne:
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- ilo6i miejsc parkingowych: -110 szt.; (w zale2noSci od wielkoSci miejsca)
- iloS6 miejsc parkingowych dla niepelnosprawnych: 4 szt.;"
Skoro ma by6 I l0 miejsc postojowych to 4%o z tej liczby to 4,4 . WartoSci4 nie mniejsz4 od
4,4 nie jest 4. Proszg o zmiang treSci PFU: zwigkszenie iloSci miejsc parkingowych dla
niepelnosprawnych do 5 szt. lub podanie wartoSci procentowej.
Odpowiedf:
Zamawiajqcy wyjaSnia, Le podana w programie funkcjonalno-uiytkowym iloS6 miejsc
jest orientacyjna. Dokladne wartoSci ilo5ci stanowisk postojowych zostan4 okreSlone
przez projektanta w Projekcie budowlanym przy uwzglgdnieniu obowi4zuj4cych
przepis6w okreSlonych w pkt 4. Czgfi(.Informacyjna w szczeg6lno5ci pkt 19:
19) Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Z 2016 r. poz. 124).

Pytanie 3
l. Wz6r umowy, $3 Wynagrodzenie pkt. 6 informuje o zaplacie wynagrodzenia na podstawie

faktur czgsciowych i faktury koricowej, wystawionych po prawidlowym wykonaniu rob6t,

potwierdzonych uzgodnionym przez strony umowy protokolem odbioru czgSciowego lub
koricowego, sporzqdzonymi w oparciu o harmonogramrzeczowo-finansowy, maksymalnie do

90% kwoty wynagrodzenia okreslonego w umowie. Pozostala do zap\aty kwota rozliczenia
koricowego zostanie zaplacona po dokonaniu koricowego odbioru caloSci rob6t. Program

funlccjonalno-uZytkowy pkt. 3.1 . zawieraniezgodne zewzorem umowy informacje dotyczqce

sposobu platnoSci za realizacjg przedmiotu zam6wienia. Prosimy o potwierdzenie, 2e

platnoSci za wykonanie rob6t budowlanych bgd4 realizowane zgodnie z zapisami zawartymi

wewzotze umowy.
OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy dokonuje poniisz4 zmiang wewzorze umowy:
o Zapis $ 2 pkt. 5: Odbi6r Przedmiotu umowy bgdzie dokonywany w poszczegr6lnych

etapach realizacj i: proj ektowej i wykonawczej :

1) Etap odbioru dokumentacji projektowej:
2) Etap odbioru rob6t budowlanych poprzez przeprowadzenie

o Otrzymujg brzmienie $ 2 pkt. 5: Odbi6r Przedmiotu umowy bgdzie dokonywany w
poszczeg6lnych etapach realizacji: projektowej i wykonawczej :

1) Etap I odbioru dokumentacji projektowej: (pozostala czgSd zapisu pkt 1) bez

zmian)
2) Etap II odbioru rob6t budowlanych poprzez przeprowadzenie (pozostala

czgS6 zapisu pkt 2)bez zmian)
o Zapis $ 3 pkt. 6: Zamawiai4cy dokona zaplaty naleinego Wykonawcy

wynagrodzenia na podstawie faktur czg5ciowych i faktury kor[cowej, wystawionych
przezWykonawcg po prawidlowym wykonaniu rob6t, potwierdzonych uzgodnionym
przez strony umowy, protokolem odbioru czgSciowego lub kofcowego,
sporz4dzonymi w oparciu o harmonogram rzeczowo-ftnansowy, o kt6rym mowa w $

2 umowy, maksymalnie do 90% kwoty wynagrodzenia etapu okreSlonego w umowie.

Pozostala do zaplaty kwota rozliczenia kor{cowego za wykonanie rob6t zostanie
zaplacona po dokonaniu odbioru korflcowego caloSci rob6t.

o Otrzymujg brzmienie S 3 pkt. 6: Zamawiaiucy dokona zaplaty naleinego
Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie faktur czgSciowych i faktury korflcowej,

wystawionych przez Wykonawcg po prawidlowym wykonaniu rob6t'
potwierdzonych uzgodnionym przez strony umowy, protokolem odbioru czg5ciowego

lub koricowego, sporz4dzonymi w oparciu o harmonogram rzeczowo'finansowy, o
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kt6rym mowa w S 2 umowy, malaymalnie do 90% kwoty wynagrodzenia etapu I
okreflonego w umowie. Pozostala do zaplaty kwota rozliczenia kofcowego za
wykonanie rob6t zostanie zaplacona po dokonaniu odbioru korflcowego calo5ci rob6t.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy prawo zam6wieri publicznych dokonan4 zmiang fieSci

specyfi kacjizannatial4cyodostgpnianastonieinternetowej.
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