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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa punkt6w
dystrybucyjnych OS do pasa drogowego."

Nr postgpowan ia ZDMNMIDZP I 65 tPN I 57 I 19.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. I pkt
3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2A04 r. Prawo Zam6wieri Publicznych (Dz. tJ. z
2018, poz. 1986 zpoLn. zm.) odpowiada na.pvtania Wykonawcy oraz dokonuje zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia poprzez uszczeg6lowienie Opisu Przedmiotu
Zam6wienia.

Pytanie I
Czy Zamawiaj4cy przewiduje zmiang miejsca przyl4czenia szafy OS do sieci dystrybucyjnej
innogy Stoen Operator a co za tym idzie koniecznoSc wystgpowania o nowe warunki
przyl4czenia do Operatora Systemu Dystrybucyj nego?

OdpowiedZ
Zarnawiaj1cy nie przewiduje zsriarty miejsca przyl4czenia OS do sieci dystrybucyjnej.

dokumentami umozliwiaj4cymi uzgodnienie uklad6w
istniej4cej mocy przylqczeniowej w innogy Stoen Operator?

OdpowiedZ
Uzgodnienia uklad6w pomiarowych nie bEd4 konieczne, poniewtZ w ramach zam6wienia
bgd4 przenoszone istniej4ce uktady pomiarou,e w nowe lokalizacje.

'ltiti
Pytanie 3
iry Zamawiaj4cy dopuszcza zlokalizowanie linii kablolvych zasilaj4cych szafy OS
(zasilaczy) na terenach dla kt6rych m.st. Warszawartiejest wla5cicielem (wladaj4cym) lub w
trwalym zarz4dzie?

Pytanie 2

Czy Zamawiaj4cy dysponuje
pomiarowych szaf OS w ramach
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Odpowiedf
Zamawiaj4cy dopuszcza przeprowadzenie zasllaczy od stacji TR do OS tylko w przypadku,
gdy nie bgdzie Zadnej realnej mozliryoSci przejSci4 zasilaczem przez dzialki, dla kt6rych
miasto jest wlaScicielem (wladaj4cym) lub kt6ie s4 w trwalym zarz4dzie miasta st. Warszawa.

JednoczeSnie prosimy o udostgpnienie rysunk6w z zaznaczon4 orientacyjn4 lokalizacj4 szaf
oSwietleniolvych OS wraz z punktem zasilania szafu np. stacja trafo oraztrasazasTlacza.

W odpowiedzi na pov,ryZsze Zarnawiaj1cy zmienia treS6 Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienia poprzez uszczeg6towienie Opisu Przedmiotu Zamowienia o karty
lokalizacji.

ZamawiajEcy zartieszczapowylsze w oddzielnym pliku na swojej stronie www.zdm.waw.pl .
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