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D oty czy : po stgpowania prowadzone go w trybie przetar gu nieo graniczone go na :

,,Remont i naprawa wyeksploatowanych dw6ch urzqdzefi dfwigowych (platform) dla
os6b niepelnosprawnych przy kladce nad ul. Ostrobramsk4 przy C.H. Promenada w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj"
Nr postgpowania ZDMNMIDZP I 45 lPN /39 I 19.

W zwiqzku z pytaniami otrzymanymi od uczestnik6w postgpowania Miasto Stoleczne

Warszawa -Zarz4d Dr6g Miejskich odpowiada:

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

Odpowiedi:
Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie paneli blaszanych z wlpelnieniem izolacjq termicznq
na jednej Scianie przy kt6rej zamontowane s4 prowadnice windy oraz silownik lub
przeciwwaga kabiny.

Pytanie 2:
Czy s4 jakies dodatkowe wymagania odno6nie szkla kt6re ma zostal u?yte do oszklenia szybu
i kabin.?? Np. grubo36 i konstrukcja (5.5.1)?

Odpowiedf:
Zamaviaj4cy wymaga zastosowania paneli szybowych bezpiecznych ze szl<la typu FLOAT o

minimalnej gruboSci sryb 6 mm i zastosowaniu minimum jednej warstwy folii, czyli
min 6.6.1 zgodnie z normami dZwigowymi PN-EN 8l-20 i PN-EN 81-50.

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

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy wymaga zastosowania paneli szybowych przyciemnionych spelniaj4cych
warunki:

. przepuszczalnofiC Swiatla <70Yo,

. odbicie Swiatla LR>I60 ,

. przepuszczalnofiC bezpoSrednia energii <35Vo,

. odbicie energii >35Yo,

o absorpcja energii >30Yo,

. calkowita przeptszczalnoSd energii <37oA,
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. wsp6lczynnik zaciemnienia)O,43,

. wsp6lczynnik przenikania ciepla Ue <1,0 Wm2K

Pytanie 4:
Czy zarnawiaj1cy przevidzial doprowadzenie niezbgdnego zasilania do wszystkichurz4dzeft
kt6re maj4 zostal zamontowane wedlug zapytania, poniewaZ obawz4dzenia na ulicy
Motorowej posiadaj4 zasilanie tr6jfazowe ale przystosowane do bardzo niskich obciq;zefiza|
obaurzqdzeniaprzy Centrum Handlowym Promenada posiadajq zasilanie jednofazowe?

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy jest w posiadaniu warunk6w przy\4czenia GR.V Nr ND\WL\24249\20L7 z dnia
6 grudnia 2017 r. wydane przez Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. na moc przyN4czeniow4 Pp
: 25,0 kW. Ewentualne koszty zwigkszenia mocy do 25,0 kW na zl4czu kablowo -
pomiarowym w obecnej lokalizacji poniesie Zamawiaj4cy.
Koszty przebudowy WLZ do urzqdzeri. dZwigowy ch lelq po stronie Wykonawcy.

Pytanie 5:
Czy zamawiajqcy przewidzial serwisowanie klimatyzacji i po czyjej stornie zamawiaj1cego
czy wykonawcy jest oplata zaten serwis ?

OdpowiedZ:
Klimatyzacja powinna byd serwisowana zgodnie z zaleceniami producenta. Zalcres czynnoSci

do wykonania uzaleaniona jest od doboru systemu klimatyzacji oraz producenta, kt6rych
wyb6r zaleLy od Wykonawcy.

Zamawiajqcy zaznacz4 2e Wykonawca udziela na zrealizowane prace gwarancji na okres

wskazany w pkt 5 formularza ofertowego. Wykonawca udzielaj4c gwarancji zobowiqzany 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 zobowi4zany jest dokona6

wszelkich czynno5ci zapewniajqcych prawidlowe funkcjonowanie przedmiotu zam6wienia w
tym m.in. serwisowania klimatyzacji w okresie udzielonej gwarancji celem prawidlowego jej
funkcjonowania.

Zamawiaj4cy zaznacza, 2e zgodnie z pkt 7.3 OSwiadczenia Gwarancyjnego, w zakresie
obowi4zk6w Wykonawcy wchodzi cyt.: ,,zapewnienia innych Swiadczeri zmierzaj4cych do
utrzymania b4d2 przywr6cenia wlaSciwoSci, cech i funkcjonalnoSci przedmiotu umowy, o
kt6rych spelnieniu zapewniN Wykonawca podpisuj4c umowg".

JednoczeSnie zaznacza sig, 2e Zamawiajqcy bEdzie ponosil w okresie obowipywania
gwarancji jedynie koszty: badan UDT uzyskuj4cych pozytywny wynik, zuzytej energii
elektrycznej zwiqzanej z eksploatacj4 vrzydzef, usuwania akt6w wandalizmu i skutk6w
dzialaria 2ywiol6w oraz utrzymania czysto6ci wzqdzeft dZwigowych, na podstawie
oddzielnie zaw arty ch um6w.
Pozostale koszty, w calym okresie okresu gwarancji, zwi1zane z zapewnieniem wlaSciwoSci,
cech i funkcjonalnoSci przedmiotu zam6wienia IeLq po stronie Wykonawcy. Wykonawca
kalkuluj4c koszt realizacji winien w cenie ofertowej uwzglgdni6 ww. koszty.
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Miasto Stoleczne Warszawa - ZarzEd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zanr6wieh publicznych (Dz. U . z 2018 r., poz. 1986 z
p6in. zm.) w wyniku odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany treSci Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienia w spos6b nastgpuj4cy:

l) 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 by(, oznaczone nazw4
(firm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzyd Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane:

,,Oferta na: Remont i naprawa wyeksploatowanych dw6ch nrzqdzeft dZwigowych (platform)
dla os6b niepelnosprawnych przy Hadce nad ul. Ostrobramsk4 przy C.H. Promenada w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj", Nr postgpowania ZDNI|UM/DZP|45|PN|39|I9. Nie
otwierai ptzed dniem 07.06.2019r. do godz.11:30".

2) zmianE dotychczasowego pkt 13.1. SIWZ na nastgpuj4cy:
13.1. Oferty powinny byt zlohone 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 nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej 120, w
Warszawie, w sali nr 402 w dniu 07.06.2019 r., o godz.11:30.

W wyniku zmiarry Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamfwienia, Zarrawiajqcy
dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4apkt I ustawy Prawo
zarn6wien publ i cznych.

Jednocze5nie, zgodnie z art. I2a ust. 3 ustawy Pzp, Zamatitajqcy niezwlocznie po
zarnieszczeniu zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zan|vneh Publicznych,
zarrieszcza informacjg o zmianach na stronie internetowej.
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