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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie ptzetargu nieograniczonego na

,oRemont wiaduktu p6lnocno - zachodniego przy moScie im. ks. J. Poniatowskiego

w Warszawiett.
Numer postgpowania ZDMNM/DZP I 42lPN /3 6 I 19.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. 1 i ust. 4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieft publicmych (Dz. U. z 2018 r. poz.

1986 z p6im. zm.) odpowiada na pytania zadane przez WykonawcE oraz zmienia treS6

specyfikacj i istotnych warunk6w zam6wienia.

Pytanie nr 1

Zamawiajqcy wymaga zgodnie zpk<t.7.2.2.1SIWZ zdolnoS6 techniczna lub zawodbwa tj.:
- w zakresie rob6t budowlanych w rozumieniu przepis6w ustawy - Prawo Budowlane,
jednoczeSnie prac konserwdtorskich w rozumieniu przepis6w ustawy - o ochronie zabytk6w i
opiece nad zabytkami, roboty budowlane polegaj4ce na remoncie drogowych obiekt6w
in2ynierskich o zbliaonym charakterze do przedmiotu zam6wienia, wpisanych do rejestru

zabytkow tj. wiadukty i mosty drogowe jedno i wieloprzgslowe, oblozone warstw4 plyt
kamiennych z piaskowca, wyposa'Zone ewentualnie w balustrady kamienne

Zwracarny sig z proSb4 rozszerzenie zapisu dot. wykazana zdolnoSci technicznej tj.
dopuszczenie mozliwoSci wykazania sig r6wnieZ obiektami in?ynieryjnym| przez zmianE

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 zabytkami, roboty budowlane polegaj4ce na remoncie obiekt6w mostolvych o

zblizonym gharakterze do przedmiotu zam6wienia, wpisanych do rejestru zabytk6w tj.
wiadukty i mosty jedno i wieloprzgslowe, obloZone warstw4 plyt kamiennych z piaskowca,

wyposa:Zone ewentualnie w balustrady kamienne. ; l

OdpowiedZ:
Zgodnie z $ 1 ust 2Rozporz1dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej"w sprawie

warunk6w technicznych jakim powinny odpowiada6 drogowe obiekty inZynierskie i ich
usytuowanie (Dz. TJ. z 2000 r m 63 poz 735 z p6zn. zm.), do obiekt6w inZynierskich
zahczono: obiekty mostowe, tunele, przepusty i konstrukcje oporowe. Wprowadzenie zmiany
polegaj4cej na zast4pieniu 

'wyrahenia 
,,obiekty inZynierskich" wyraZeniem. ,,obiekt6w

mostowych"wprowadzlloby'ograrticzenie,anierozszeruenie.
Zamaw iaj 4cy p o zo staw ia zapis b ez zmian.

Pytanie nr 2
Piosimy o zmiang w zakresie warunku

,

udzialu w postgpowaniu, o kt6rym mowa w pkt.

&
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7.2.2.2. SIIVZ dotyczqcym doSwiadczenia zawodowego osoby wskazanej na stanowisko:
Kierownik :budowy posiadaj4cy uprawnienia budowalne irrZynieryjne - w specjalnoSci
mostowej - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri, okreSlone przepisami
Prawa budowlanego i jednoczeSnie spelniaj4cy wymagania art. 37c ustawy o ochronie
zabytk6w i opiece nad zabykami (posiadaj4cy stosowne zaSwiadczenie) - 1 osoba - 5 lat - 5

lat pracy na stanowisko: Kierownik budowy lub Kierownik rob6t - podstawa dysponowania
OdpowiedZ:
Zamawiaj qc,y wprowa dza zmiang w pkt 7 .2.2.2. SIW Z. tj. zamiast:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba os6b - Okres posiadania wymaganych uprawnief (w
latach) - DpSwiadczenie zawodowe - podstawa dysponowania.

1. *Kierownik budowy posiadaj4cy uprawnienia budowalne inZynieryjne - w
specjalnoSci mostowej- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh, okreSlone

przepisami Prawa budowlanego i jednoczeSnie spelniaj4cy ryymagania art. 37c ustawy o

ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (posiadaj4cy stosowne zaSwiadczenie) - 1 osoba

- 5 lat - 5 lat pracy na danym stanowisku - podstawa dysponowania.
2. Kierownik rob6t posiadaj4cy uprawnienia budowlane, instalacyjne - elektryczne i
elektroenergetyczne) - 1 osoba - nie dotyczy - 5 lat pracy na danym stanowisku - podstawa

dysponowania.
3. Kierownik rob6t posiadaj4cy uprawnienia budowlane instalaryjne - sieci ,instalacji i
wz4dzef -kanalizacja) - I osoba - nie dotyczy - 5lat pracy na danym stanowisku - podstawa

dysponowania.

wDlsute sle:

Lp. Stanowisko - Wymagana hczba os6b - Okres posiadania wymaganych uprawnief (w
latach) - DoSwiadczenie zawodowe - podstawa dysponowania..'

1. *Kierownik budowy posiadaj4cy uprawnienia budowalne inZynieryjne - w
specjalnoSci mostowej- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh, okreSlone

przepisami Prawa budowlanego i jednoczeSnie spelniaj4cy wymagania art. 37c ustawy o

ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (posiadaj4cy stosowne zaSwiadczenie) - 1 osoba

- 5 lat - 5 lat pracy na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika rob6t - podstawa

dysponowania.
2. Kierownik rob6t posiadaj4cy uprawnienia budowlane instalacyjne - elektryczne i
elektroenergetyczne - I osoba - nie dotyczy - 3lata pracy na danym stanowisku - podstawa

dysponowania.
3. Kierownik rob6t posiadaj4cy uprawnienia budowlane instalacyjne - sieci ,instalacji i
urz4dzen - kanalizacja - | osoba - nie dotyczy - 3 lata pracy na danym stanowisku -
podstawa dysponowania.

W zal4czeniu poprawiony zal4czstik nr 3 do SIWZ ,,Wykaz os6b".

Pytanie nr 3
W zakresie warunku udzialu w postgpowaniu, o kt6rym mowa w pkt. 7.2.2.2. SIWZ
dotycz4cym doSwiadczenia zawodowego osoby wskazanej na stanowisko: Kierownik rob6t
posiadaj4cy uprawnienia budowlane instalacyjne - elektryczne i elektroenergetyczne.
Prosimy o skr6cenie wymaganego 5-letniego okresu doSwiadczenia zawodowego do 3 lat.

OdpowiedZ:
ZamawiajEcy wprowadzazmiang w pkt 7.2.2.2 SIWZ zgodnie z odpowiedziqnapytanie nr 1.

\



Pytanie nr 4
W zakresie warunku udziaNu w postgpowaniu, o kt6rym mowa w pkt. 7.2.2.2' SIWZ

dotycz4cym doSwiadczenia zawodowego osoby wskazanej na stanowisko: Kierownik rob6t

posiadaj4cy uprawnienia budowlane instalacyjne - sieci, instalacji iwzEdzen-kanalizacia.
Prosimy o skr6cenie wymaganego 5-letniego okresu doSwiadczenia zawodowego do 3 lat.

Odpowiedf:
Zamawiaj4cy wprowadzazmiang w pkt 7.2.2.2 SIWZ zgodnie z odpowiedziqna pytanie nr 1.

Pytanie nr 5

W zakresie warunku udzialu w postgpowaniu, o kt6rym mowa w pkt' 7.2.2.2. SIWZ

dotycz4cym: Kierownik rob6t konserwatorskich oraz Osoby samodzielnie wykonuj4ce prace

konserwatorskie - prosimy o zmiang tj. pozostawienie koniecznoSci wskazania sposobu

dysponowania z wykreSleniem koniecznoSci dysponowania zewskazaniem: umowa o pracA.

OdpowiedZ:
W stosunku do stanowisk: ,,Kierownik rob6t konserwatorskich" oraz,,Osoby samodzielnie

wykonuj4ce prace kohserwatorskie" Zamawiajqcy wskazal lvym6g posiadania doSwiadczenia

zawodpwego: udzial w pracach konserwatorskich prowadzonych przy zabykach wpisanych

do rejestru zabytk6w zgodnie z art.37a ustawy o ochronie zabytkow i opiece npd,zabytkami

wokresiezgodnymzart.3Taustl-3ustawyoochroniezabytk6wiopiecenadzabytkami.
Zamawiaj4cy nie wymaga, by osoby zajmujqce ww. stanowiska posiadaly uprawnienia

budowlane

W przypadku wskazania przez Wykonawca w potencjale kadrowym os6b na stanowiska

,,Kierownik rob6t konserwatorskich" oraz ,,Osoby samodzielnie wykonuj4ce prace

konserwatorskie" spelniaj4cych wym6g doSwiadczenia (zgodnre z art.37 a ust. 1- 3 ustawy o

ochronie zabytk6w i opiece nad zabfikami) i jednoczeSnie posiadaj4cych uprawnienia

budowlane,Tarnawiaj4cy nie bgdzie wymagal zatrudnienia na umowg o pracg tychze os6b.

Jednoczesnie Zamawiajqcy zaznacza, i2 w stosunku do os6b wskazanych w wyka4ie os6b

(zaL4cznik nr 3 do SIWZ) na stanowiska ,,Kierownik rob6t konserwatorskich" oraz',,Osoby

samodzielnie wykonujqce prace konserwatorskie", w przypadku nieposiadania przez te osoby

uprawnieri budowlanych, bgdzie wymagal zatrudnienia na umowg o pracq'

ZamawiajEcy wyjaSnia, 2e v,,yl4czeniu z ..vq lmaganra zatrudnienia na podstawie umowy o

pracg, zgodnie z pkt 4.4 SIWZ, podlegaj4 v,ryl4cznie osoby wykonuj4ce samodzielne funkcje

w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnta 7 hpca 1994 r Prawo budowlane (ti. Dz. U. z
2018 r., poz. 1202, z p6id. zm.). Zaznaczyt nale?y, i2 zgodnie z art. 12 ust 2 ustirwy Prawo

budowlane cyt.: ,,samodzielne funkcje techniczne w budownictwie(...) mog4 wykonywad

v,ryIqcznie osoby posiadaj4ce odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktykg zawodow4,

dostosow'ane do rodzaju, stopnia skomplikowania dzia\alnoSci i innych wymagari zwiqzanych

z wykonywan4 funkcj4, stwierdzone decyzj q, zwar4 dalej ,,uprawnieniami budowlanymi",

wydan4 przez organ samorz4du zawodowego".

Zamawiajqcy zaznacza, 2e zgodnie z zapisem SIWZ

by funkcjg kierownika budowy i funkcjg kierownika
(patrz. pkt. 7.2.2.2 Uwaga) dopuszcza,

rob6t konserwatorskich sprawowala 1

osoba.

P onadto Z amawi aj 4cy zalqcza brakuj 4c4 dokumentacj I techniczn4'

tl



Jednocze5nie Zamawiaj4cy zmienia termin skladania i otwarcia ofert.

termin
Termin skladania ofert:
Termin otwarcia ofert:

W zwi4zku z powyaszym w rozdziale I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymuj4 nowe

brzmienie:

8.I2. ,,Ofertg nalely umieSci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiajqcym odczytanie

zawartofici bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byf oznaczone

narw4 (firm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarz4d Dr6g Miejskich

ul. Chmielna120,00-801 Warszawa oraz opisane

,,Oferta na Remont wiaduktu p6lnocno - zachodniego przv moScie.im. ks. J.

Po{ri?towskieso w Warszawie. Nr postgpowania ZDMJUM.TDZP / 42tPN/36/19. Nie

otwierad przed dniem 30.05.2019 r. do godz. 11:30.0'.'1

13.1. ,,Oferty powinny by6 zloaone w siedzibie Zamawiaiqcego w Warszawie przy

ul. Chmielnej l20,Kancelaria, w terminie do dnia 30.05.2019 r. do godziny 10:00."

15.1. ,,Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zarnawiajqcego przy ul. Chmielnej I20,

w Warszawie, w sali nr 3LL, w dniu 30.05.2019 r., o godz. 11:30'"

W wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia,

Zanawiaj4cy 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, Zamawiaj4cy niezwlocznie

po zamres2czeniu zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wren

Fub I i cmyc h, zarnie szcza tnfotmacj g o zmi anach na stronie internetowej'

Zal4czniki:
- zmieniony zal. m 3 do SIWZ -Wykaz os6b

- brakuj 4ca dokumentacj a techniczna (dokumentacj a proj ektowa)

M.Sz., zzo@,zdm.w aw .pl

i t ;irl.i**n l ueh;r-L*b:


