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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Dostawg i montaZ (wymiana) opraw oSwietleniouych zamontowanych na masztach

ostoi.tl.rirryych ulicy Modliriskiej w Warszawie, od Kanalu Zerariskiego do Mostu
Marii Sklodowskiej - Curie,,
Nr postgpowania ZDN{.Ni${.IDZP I 55 IPN I 49 I 19.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzad Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt

3) oruz ust. 4 Ustawy z dnia29 stycznia20Q4 r. Pra.wo Zam6wieh Publicznych (Dz.U. z

2018, poz. 1986 zpoiln. zm.) odpowiada na pytania \\'ykonawcy.

Pytanie nr I
W odpowiedzi do postgpowania DPZ||T./PN/15/19,
powyzsze postgpowanie, zamawiaj4cy nie wykluczyl
4000K, co gwarantuje wigksze

skupienie kierowc6w, bezpieczenstwo oraz lepszy efekt ekonomicmy. Czy zamawiaj4cy tym razem,

takZe dopuSci takie rozwiqzanie2

Odpowiedf:
Ze wzglgdu na specyfikg zamr6wienia, koniecznoSd zachowania parametrriw o5wietlenia

zgodnie z kategori4 drogi (bezpieczeristwa) oraz czynniki ekonomiczne, Zamawiaj4cy

dopuszcza zastosowanie opraw o5wietleniowych o temperaturze barwowej do 4000 K.

Pytanie nr 2
Proszg o wyjaSnienie w4tpliwoSci dotycz4cycli wymiany opraw i wysiggnik6w - kosztorys

zawiera r6wnieZ wymiang slup6w a gpis przedmiotu zam6wienia m6wi tylko i wyl4cznie o

wymianie opraw z wysiggnikami.
OdpowiedZ:
Wymiana 27 slup6w naleiy wykonadw ramach przedmiotu zam6wienia. Wyceng naleiy

prrygotowa6 zgodnie z przedmiarem bgdqcym zalqcznikiem do postqpowania

przetargowego.

Pytanie nr 3
Pioszg o wyjaSnienie sposobu montazu wysiggnik6w na istniej4ce slupy - prosimy o podanie

przekroju montazowego slupa na kt6ryrir wysigpniki majQ byc zamontowane nowo

projektowane wysiggniki - rodzaj montazu, ,Srednice montazowe dla kazdego rodzaju

wysiggnika (GS-5, GS-3, GN-2).

kt6re swoim zakresem obejmowalo
dopuszczenia temperatury barwowej
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Odpowiedf:
Zamawiaj4cy nie posiada tak szczegrilowych informacji dotyczqcych istniej4cej

infrastruktury. W ocenie Zamawiajqcego do prrygotowania oferty takszczeg6lowe dane

dotycz4ce sposobu montaZu nowych wysiggnik6w nie s4 niezbgdne.

Pytanie nr 4

W opisie przedmiotu zam6wienia nie ma informacji odnoSnie wysiggnik6w jednoramiennych

- juku wysokoSd i dlugoSd wysiggnik6w ma byi dobrar.ra dla inwestycji?
OdpowiedZ:
Zamawitj4cy nie precyzuje konkretnych warto5ci odno5nie dlugoSci, wysokoSci i k4t6w

nachylenia ramion wysiggnik6w. Zgodnir. z Opisem Przedmiotu Zamfwienia, wraz z

ofert4 naleLy zloLy(. kompletny projekt fotometryczny. W ocenie Zamawiaj4cego

dlugoSci, wysokoSci orazk4ty nachylenia ramion wysiggnik6w powinny by6 wypadkowQ

obliczeri fotometrycznych, a przyjgte zaloilenia pov,'inny byd optymalne pod wzglgdem

warunk6w oSwietleniowych i ekonomicznych.

Pytanie nr 5 '

Prosimy o podanie pelnego wykazu opraw rlopuszczorrychprzezWydzial Ksztaltowania

Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego dla m. szt. Warszawy.

Odpowied2:
Zamawiajqcy nie posiada wykazu oprary dopuszczonych przez Wydzial Ksztaltowania

Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planol'rania Przestrzennego dla m. st.

Warszawy. Zamawiaj4cy dopuszczawyl4cznie montaZ opraw oSwietleniowych, dla

kt6rych producent i dystrybutor posiada poqyfywn4 decyzjg Wydzial Ksztaltowania

Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego dla m. szt.

Warszawy odnoSnie zastosowania na drognch publicznych na terenie m. st. Warszawy.

Pytanie nr 6
frosimy o podanie dlugoSci i wysokoS ci oraz"k4t6w nachylenia ramion wysiggnik6w.

Odpowiedf:
Zamawiaj4cy nie precyzuje konkretnych warto5ci otlnoSnie dlugoSci, wysoko5ci i k4t6w

nachylenia ramion wysiggnikriw. Zgodnie z Opiiern Przedmiotu Zam6wienia,, wraz z

ofert4 naleiy zloLy( kompletny projekt fotometryczny. W ocenie Zamawiajqcego

dlugoSci, wysoko5ci oraz k4ty nachylenia ramion wysiggnik6w powinny byd wypadkow4

obliczeri fotometrycznych, a przyjgte zaloLenia powinny by6 optymalne pod wzglgdem

warunk6w oSwietleniolvych i ekonomicznyeh.

Pytanie nr 7

izy Zamawiaj4cy przewiduje,2e moae byc problem z demontazem wysiggnik6w w zwi4zku

z stanem istniej 4cej infrastruktury?
Odpowiedz:

W opinii Zarnawiajqcego wykonawca powinien posiada6 niezbgdny zestaw narzqdzi i

umiej gtno Sc i do demo ntu2u wszystkich wysie gnik6w o pj gtych zam6wieniem.
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Pytanie nr 8

Prosimy o doprecyzowanie zapisu pkt. 10.3 SIWZ, d: zwracamy uwagg, 2e zobowi4zanie
podmiotu trzeciego do udostgpnienia zasob6rv jest dokumentem, kt6ry musi byc zloiony v,naz

z ofert4 (tu: opinia UZP: https://www.uzp.er)v.BVbaqa,.tryiedzylinterpretacja-

publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wvkrrnawcowy'czv-zobowiazanie-podmiotu-trzeciego-

ust.-l-i-2-ustawy-pzp). W tym samym punkcie SIWZ Zamawiaj4cy odnosi sig do procedury

skladania wniosk6w o dopuszczenie w trybie dialogu konkurencyjnego, gdzie postgpowanie

nr ZDMNMIDZP I 5 5/PN/49l 1 9 zostalo ogloszone j ako przetarg nieo grani czony .

Odpowiedf:
Zgodniez art.26 ust. I ustawy Pzp ,,Zamawiaj4cy przed udzieleniem zam6wienia,
kt6rego wartoSd jest rriwna lub przekracza kwoty okre5lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, wzywa Wykonawcg, kt6rego oferta zostala najwyZej oceniona,
do zloZenia w wyzn czonym, nie krrftsrym niZ 10 dni, terminie aktualnych na dzief
zloLenia oSwiadczeri lub dokument6w potwierdzaj4cych okolicznoSci, o kt6rych mowa w
art.25 ust.1..."
W odpowiedzi na pytanie Zamawiaj4cy zmienia zapis tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkriw Zamriwienia.
wpkt. 10.3RozdzialIbylo: . . ', ,',

,,Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodnii
Zarrawiajqcemu, 2erealin$4c zam6wienie, i:gdzie dysponowal niezbEdnymi zasobami tych
podmiot6w,w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu do

dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia. Zobowi4zanie. o kt6rym

zastrzeZeniem pkt 9.2. Instrukcji. tj.
w sytuacji gdy liczba Wykonawc6w skladaj4cych wnioski o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu bgdzie wigksza niZ okre5lona w ogloszeniu o zamriwieniu liczba
Wykonawc6w, ktri ry ch Zamawiaj 4cy zaprosi do dialo gu konkurencyj nego,
Zamawiaj4cy wezwie wsrystkich Wykonawc6w skladaj4cych wnioski do zloienia ww.
zobowi4zania."

Jest:

,,Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6
Zamawiajqcemu, Ze realizujqc zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych
podmiot6w,w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeb-y realizacli zam6wienia. Zobowi4zanie. o kt6rvm
mowa powyZej przedstawia W)rkonawca. kt6reeo oferta zostanie oceniona najwyZej.
ZobowrEzartie, o kt6rym mowa powyzej pc.wirulo zostad zlohone w postaci elektronicznej
lub w elektronicznej kopii dokumentu Iub oSwiadcpenia poSwiadczonej za zgodnoil( z
oryginalem (patrz pkt. 9.10-9 .12)."
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Pytanie nr 9

W kosztorysie opisano wymiang slup6w na nowe pa'1. 6;i poz. 9 slupy oSwietleniowe 12m.
Prosimy Zamawiaj4cego o wskazanie o kt6re slupy chodzi poniewa? w opisie przedmiotu
zam6wienia brak informacji napowyZszy temat.

a) Wymiana 26 slup6w o wysokoSci 12m - zal4cznik nr 1 do OPZ - numery slup6w od

55815 do 55840. Lokalizacje wskazane na szkicach inwentaryzacyjnych, strona 13 OPZ.

b) Wymiana I slupa WZ o wysokoSci 11 m - zal1cznik nr I do OPZ - numer slupa
55889. Lokalizacja wskazana na szkicu inwentarytacyjnym, strona 15 OPZ.

Pytanie nr l0
Czy Zamawiaj4cy dopuszcza zastosowanie slup6lv viykonanych z innego materialu aniheh
stal ocynkowana - jeZeli tak to prosiniy o wskazanie innego dopuszczonego przez
zamawraj 4c e go materi alu ?

Odpowiedf:
Ze wzglgdu na sprijnoSd estetyczn4 ci4gu ulicy N{odliriskiej Zamawiaj4cy dopuszcza

zastosowanie tylko slupriw stalowych ocynkowanych.

Pytanie nr lI
Prosimy o przekazanie rysunk6w technibznych lub kait katalogowych istniej4cych slup6w i
maszt6w oSwietlenio'rvych na kt6rych przewidziano wynriang wysiggnik6w na nowe (slupy

MR-14, MR-16, MR-25). W przypadku jeZeii Zamavia,1cy nie dysponuje opisan4

dokumentacj4 powyzszych slup6w prosimy o przekazaryie informacji odnoSnie Srednic

trzpieni montazowych dla kazdego typu wysiggnik6w.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie posiada rysunkriw technicznych;-kart katalogowych ani wiedry nt.
Srednicy trzpieni montaZowych dla ka2dego typu wysiggnika istniej4cych slupriw i
maszt6w w ci4gu ulicy Modliriskiej.

Pytanie nr 12

Prosimy o informacjg czy elementy infrastruktury oSu,ietleniowej pochodz4ce z demontazu

(wysiggniki i bprawy) maj4 zostac przekazane Zamawtaj4cemu czy maj4by6 w caloSci

nfiylizowane przez wykonawcg. 
I

OdpowiedZ:
Ocena stanu techniczna kaZdego zdemontowanego eiementu bgdzie dokonywanL pyzez

inspektora nadzoru ZDM, na podstawie kt6rej bgd4 na bieZ4co podejmowane decyzje

odnoSnie jego utylizacji lub przekazania do m3gaz1ypu.

Pytanie nr 13

W zwi4zku ztymZe inwestoremzadaniajest ZDIvI Waiszawa to czy Zamawiajqcy bgdzie

wymaga6 od wykonawcy oplaty zazajEcie pasa drogowege 1n czasrealizacji rob6t?

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie bgdzie wymagal od wykonawcy. oplaty za zajgcie pasa drogowego na
czas r ealiza cj i p ra c rw i4zany ch z p rzed miotowym 

" 
zam 6wieniem.
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Maj4c na uwadze, iz w momencie uplywu terminu skladania ofert wykonawca ani
zamav'rraj4cy nie maj4 moZliwoSci okreSlenia momentu, w kt6rym dojdzie do zawarcia
umowy, czy zamawiaj4cy wyralazgod.g na zmiang $2 ust. 2 wzoruumowy, ktory otrzymalby
nastgpuj4ce brzmienie: ,,2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy: 20 tygodni od dnia
zawarcia umowy."?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie wyraLa zgody na zmiang $2 ust. 2 wzaru umowy.

Pytanie nr 15

Czy zamawiaj4cy .vqYra2;a zgodg na zmiang $ 2 ust. 7 wzoru umowy, kt6ry otrzymalby
nastgpuj 4ce brzmienie :

,,7.Zamawiaj4cy przyst4pi do czynnoSci odbioru -w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania zdwiadomienia Wykonawcy o gotowoSci do odbioru, o kt6rych mowa w ust. 6
powyzej. Zakoiczenie czynno5ci odbioru powinno nast4pii w terminie 14 dni roboczych od
daty rozpoc zgcia czynrto Sci odbioru. "?
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie wyraLazgody na zmiang $ 2 ust. 7 wzoru umowy.

Pytanie nr 16
Czy zamawiaj}cy wyraha zgodg na zffriang $ 2 ust. 9 wzoru umowy, ktory otrzymalby
nastgpuj4ce brzmienie: ,,9.Jeileli w tbku odbioru zostan4 stwierdzon. *udy nieistotne,
Zamawiaj4cy dokona odbioru i wyznaczy Wykonawcy tennin na usunigcie wad nieistotnych.
Jezeli Wykonawcaw wyznaczonym terminie nie usunie nieistotnych wad lub nie przyst4pi do
ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia, Zamawiaj4cy ma prawo do zleienia
zastgpczego ich usunigcia, pruy :uwzglgdnieniu, 2e koszt takiego wykonania zastEpczego
powinien odpowiadai wartoSci rynko*ej zlecoriych prac. Koszt usunigcia waa ieiiti nie
zostanie pokryty przez Wykonawcg w pierwszej liolejnoSci potryty bgdzii z kwot
zabezpieczenia lub z dowolnej naleZnosci prz-vsruguj4cej wykonawcy.,' 

-

OdpowiedZ: 
:

Zamawiajqcy nie wyrata zgody na zmiang $ 2 ust. 9 wzoru umowy.

J#,"fi:r:tllr^ru"og6lne reguly ustalania termin6w ,:uptuty, zamawiajqcy vryra1a zgod,e na
zmiang $ 3 ust. 5 wzoru umowy, kt6ry otrz,i,malby nastgpuj4ce brzmienil: Zatercrinzapiaty
uznaje sig dzieri nznaniarachunku bankowego Wykona.wCy?
OdpowiedZ:
ztmawiai4cy nie wyraila zgody na zmiang $ 3 ust. 5 wzoru umowy.

Pytanie nr 18 ' '

Czy, uwzglgdniaj4c og6lne reguly okreslone w przepisach kodeksu cywilnego, zamawiaj4cy
Wtaza zgodg nazmianE $ 6 ust. 1 wzoru umowy, kt6ry otrzymalby nastgpuj4ce brzmienie: 

-

Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiaj4cego z tytulu igkojmi za wady
Przedmiotu umowy, w tym na prace montaZowe go oriiz dostarczone oprawy oSwietleniowe
ujawnione w okresie 2 lat od daty podpis,anii przez obie Strony 

^odbioru 
koricowego

Przedmiotu umowy.

I.l. 221 55-89-288, zzo@zdm.waw.pl



OdpowiedZ:
Zamrwiaj4cy nie wyrata zgody na zrpiang $ 6 ugt. l wqom umowy.

Pytanie nr 19
Czy zarrtawiaj4cy wyra?a zgodg na zmiang $ 6 ust 6 w2oru umowy, kt6ry otrzymalby
nastgpuj4ce brzmienie:
W przypadku zwloki w wykonaniu zobowi4zafi z ttjiultt rgkojmi, w terminie o kt6rym mowa
w ust. 4 lub 5, a tak2e w przypadku nieprawidtowego wykonania obowi4zk6w z tytulu
rgkojmi ciEl4cych na Wykonawcy, Zamawiaj4cy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich
wykonania innemu, wybranemu przez siebie wykonawcy, nir koszt i ryzyko Wykonawcy,
przy uwzglgdnieniu, 2ekoszt takiego wykonania zast(pczego powinien odpowiada6 warto6ci
rynkowej zleconych prac.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie wyratazgody na zmiang $ 6 ust. L wzoru umowy.

Pytanie nr 20
Cry zarnawiaj4cy wyrala zgodg na zmiang podstawy prawnej wskazanej w $ 12 ust. 5 lit. b i
d wzoru umowy, skoro przywolany w tych niiejscach akt prawny zostal uchylony?
OdpowiedZ:
Zmiana zostanie wprowadzon ptzez ZamawiajQcego po dokonaniu wyboru wykonawcy
przedmiotowego przedmiotu zam6wienia, poprzez prrryolanie w $ 12 ust. 5 lit. b i d
wzoru umowy aktualnego aktu prawnego.

Pytanie nr 2l
Czy zarrtawiaj4cy wyraha zgodg na zmiang w $ 13 ust.l wzoru umowy polegaj4c4 na zmianie
slowa,,op62nienia" na slowo,,zwloki'??
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie wyrtLa zgody na zmiang $ 13 ust. I wzoru umowy.

Pytanie nr 22
Czy zamawiaj4cy wyraza zgodg na zmiang w $ 14 ust.l pkt I wzoru umowy polegaj4c4 na
zmianie slowa,,op62nienie" na slowo,,zwloka,,?
OdpowiedZ:
zamawiai4cy nie wyrailazgody na zmiang $ i4 ust. l wzoru umorvy.

kate
w
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