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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Budowa/P rzebudowa sygnalizacj i Swietlnej na skrzyZowaniu :

CzgS(,1: Budowa sygnalizacji Swietlnej na 6 przejSciach dla piesrych w Al. Komisji
Edukacji Narodowej (przy Telekiego, Je2ewskiego, nr 81, nr 101, Koriski Jar)

CzgS( 2: Przebudowa ul. G6rczewskiej od ul. Mtynarskiej do ul. Syreny przebudowa
sygnalizacji Swietlnej.,,

Nr postgpowania: ZDMNMTDZP /81 IPN/69/1 9

Miasto Stoleczne Warszawa -Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. I pkt
3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wien Publicznych (Dz. U. z
201 8, poz. 7986 z p62n. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy oraz dokonuje zmiany treSci

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia poprzez zmianE terminu skiadania i otwarcia
o f-ert w zwi4z,ku z koniecz-no Sci4 zamie szczenia skory gowane go przedm iaru.

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, ze projekty elektryczne oraz programy sygnalizacji Swietlnej na

czEic 2, tj skrzyzowanie G6rczewska-Tyszkrewicza oraz G6rczewska-Plocka s4

zatwterdzone.

Odpowiedt: Zgodnie z SIWZ pkt 4.6.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, 2e czg{c 2 wlw postgpowania nie uwzglEdnia rob6t drogowych,

rob6t zieleniarskich oraz wykonania oznakowania poziomego i pionowego.

OdpowiedZ: Zgodnie z SIWZ pkt 4.5. Roboty drogowe, rob6t zieleniarskie oraz

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego naleLy do Zal<ladu Remontriw i
Konserwacji Drt6g.

Pytanie nr 3
JeSli czgSc 2 uwzglgdnia wymienione w pkt.2 roboty prosimy o udostgpnienie dokumentacji

technicznei rob6t branzowych.
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Odpowiedtz Zgodnie z odpowiedzi4na pytanie nr 2

Pytanie 4

W przedmiarach zamieszczonych na stronie do w/w postgpowania brak jest przedmiar6w

dotycz4cych rob6t drogowych oraz wdrozenia docelowej organizacii ruchu. Prosimy

o udostgpnienie.

Odpowiedtz Zamawiaj4cy ztmieszcza skorygowane przedmiary robr6t dla czgSci I w

oddzielnym pliku na swojej stronie www.zdm.waw.pl.

Pytanie 5

W udostgpnionej dokumentacji brak przedmiar6w dla zakresu ,,Otgarizacja ruchu", czy ten

zakres jesi wyl4cz ony zzam6wienia? JeSli tak, czy wykonawc a skrzyhowania bqdzie musial

koordynowai sig z Wykonawc4, kt6remu ten zakres zostal powierzony?

Odpowiedt: Zamawiaj4cy zamieszcza skorygowane przedmiary rob6t dla czgSci I w

oddzielnym pliku na swojej stronie www.zdm.waw.pl.

Pytanie 6

W udostgpnionej dokumentacji brak przedmiar6w dla zakresu,,Roboty drogowe", czy ten

zakres jest wyl4cz ony zzam6wienia? Je6li tak czy wykonawca skrzyhowania bqdzie musial

koordynowai sig z wykonawc4, kt6remu ten zakres zostal powierzony?

Odpowiedt: Zamawiaj4cy zamieszcza skorygowane przedmiary rob6t dla czgSci 1 w

oddzielnym ptiku na swojej stronie www.zdm.waw.Dl.

Pytanie 7

Czy Zamawiaj4cy dysponuje zatwierdzonymi projektami stalej organizacji ruchu na

skrzyzowania ,,G6rczewska - Plocka" i ,,G6rczewska - Tyszkrewrcza"?

Odpowiedrtz ZgodniezSIWZ Pkt 4.6.

Pytanie 8

C-o zrobi6 z Ledowymi wzEdzeniami bezpieczefstwa pieszych na przejSciach ptzez Al. KEN

przy ulicach: Jezewskiego i przy Telekiego. Brak rozwi4zania technicznego co do dalszego

,,losu" tychurz4dzeh.
Odpowiedtz IJrz1dzenia bezpieczeristwa ruchu rwiqzane z ,,aktywnymi przejSciami"

naleZy zdemontowad i przekaza(, do magazynu Znrz1du Dr6g Miejskich.

Pytanie 9

W w/w przetargu czES(, I brak przedmiar6w na roboty drogowe i zwiqzane zInL. Ruchu. Kto

ma wykonywa6 te roboty?
Odpowiedit: Zamawiaj4cy zamieszcza skorygowane przedmiary rob6t dla czgSci I w

oddzielnym pliku na swojej stronie www.zdm.waw.pl.

Pytanie 10
Czy ZamawiaJqcy potwierdza, 2e na skrzyZowaniu ulic KEN - Koriski Jar wsch6d oraz KEN

- Koriski Jar zachod nalezy zamontowa6 dwa niezalezne sterowniki w tej samej lokalizacii

O d p owied L: Zgo dnie z zal4czonym proj ekta m i i p rzed m i aram i.
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Pytanie l1
W SIWZ pkt. 7.2.2.I Zamawnj4cy wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich pigciu

lat wykonal ,,co najmniej I zam6wienie w terenie miejskim o populacji nie mniejszej niZ

100 tysigcy mieszkaric6w o wartoSci nie mniejszej niZ 900 000,00 brutto na budowq lub

remont zatoki autobusowej lub nawierzchni chodnik6w lub nawierzchni bitumicznej".

Bior4c pod uwagg, Ze zgodnie z Pzp warunki udzialu w postgpowaniu powinny byc

adekwatne do zakresu prac, a w zamieszczonych przez Zamawiai4cego przedmiarach

rob6t nie ma rob6t drogowych wartych aZ takiej kwoty prosimy o usuniEcie w/w

warunku, tym bardziej 2e Zamawiaj4cy nie wymaga aby Wykonawca dysponowal

kierownikiem rob6t drogowych.

OdpowiedLz Zamawiai4cy pozostawia zapisy SIWZ bezzmian-

Pytanie 12

W S1WZ pkt.16.2.2 kryterium oceny ofert jest gwarancja na wykonane roboty. ZamawiilEcy

wymaga aby Wykonawca zadeklarowal gwarancjq pomigdzy 60 m-cy a 96 m-cy na

wykonane roboty. Przy takiej iloSci rob6t drogowych, tj. ok 240m2 nawierzchni asfaltowej

oraz 148m2 nawierzchni z kostki odzyskowej i to punktowo a nie w ci4gu, co mozna by

podci4gn46 pod remonty cz4stkowe,Zadna firma drogowa nie da nie tylko maksymalnej ale

nawet minimalnej gwarancji. Czy Zamawiaj4cy bgdzie wymagal takiego samego okresu

gwarancji na roboty elektryczne i drogowe?

Odpowied rt,: Zamawiaj qcy pozostawia zapisy SIWZ bez zmitn.

Pytanie 13

W przedmiarach rob6t: i193tsg19kr, i195tsg19kr, i200tsg19kr, i201tsg19kr, uwzglgdniono

rozebranie nawierzchni chodnik6w z plytek chodnikowych lub kostki i odtworzenie

nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Prosimy o potwierdzenie

technologii rob6t lub korektg przedmiar6w rob6t.

Odpowiedrt,: Zamawiaj4cy zamieszcza skorygowane przedmiary rob6t dla czgSci I w

oddzielnym pliku na swojej stronie www.zdm.waw.pl.

Pytanie 14

W przedmiarach rob6t: il93tsg19kr poz, I.2.13 oraz il98tsgl9kr poz. 1.2.15

zerory. Prosimy o korektE przedmiar6w rob6t.

maJ4 obmiar

Odpowiedtz Zamawiaj4cy zzmieszczz skorygowane przedmiary rob6t dla czgSci I w

oddzielnym pliku na swojej stronie www.zdm.waw.pl.
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Pytanie 15

W przedmiarach rob6t: il93tsgl9kr, il96tsg19kr, i198tsg19kr, i201tsg19kr, i203tsgl9kr,

i206tsg uwzglgdniono kabel XzTKMXpw 6x2x0,8 do kamer detekcji natomiast w projektach

zaprojektowano kabel XzTKMXpw 4x2x0,8 (Telekiego, Koflski Jar (wsch.), Koriski Jar

(zach.)) oraz kabel XzTKMXpw 3x2x0,8 (JeZewskiego, KEN 101, KEN 81) do kamer

detekcji. Jaki kabel wykonawca ma uwzglgdnid w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4

korektg przedmiaru rob6t.

OdpowiedtzPrzedmiar w ww. zakresie bez zmian.

Pytanie 16

W przedmiarach rob6t: i193tsg19kr, i195tsg19kr, i198tsg19kr, i200tsg19kr, i201tsg19kr

uwzglgdniono odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych.

Czy te pozycje dotycz1 napraw $ciezek rowerowych? JeSli tak, to proszg o korektq

przedmiarow rob6t zgodnie z obmiarami z SST.

Odpowiedt: Zamawiaj4cy zamieszcza skorygowane przedmiary rob6t dla czgSci 1 w

oddzielnym pliku na swojej stronie www.zdm.waw.pl.

Pytanie 17

W zwrpzku z zaprojektowan4 koordynacj4 prosimy o podanie jakie sterowniki s4

zamontowane na n/w sbzylowaniach i o potwierdzenie, 2e mohna ie doposazyc do

koordynacji:

a) KEN - Surowieckiego - Bartoka

b) KEN - Benedykta Polaka

c) KEN - 46

d) KEN - Belgradzka

e) KEN 10

0 KEN -Przy Bazantarni

g) KEN - W4wozowa

Odpowiedf: Nw. sterowniki moina doposa2y6 do koordynacji.

KEN - Surowieckiego - Bartoka - Siemens 230V

KEN - Benedykta Polaka - Actros Alpha 42V

KEN - 46 - Actros Alpha 42V

KEN - Belgradzka - Siemens C940V

KEN 10- Siemens C940V
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KEN - Przy BaiLnntarni - Siemens C940V

KEN - W4wozowa - Siemens C940V

Pytanie 18

W przedmi arze rcbot i193tsg19kr uwzglgdniono lqcznie 249 m rury RHDPEk I 10, natomiast

na rysunkach zaprojektowano 289 m rury. Ile rury wykonawca ma uwzglgdni6 w swojej

wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektE przedmiaru rob6t.

Odpowiedt; Przedmiar w ww. zakresie pozostaje bez zmian'

Pytanie 19

W przedmiarze rob6t i193tsg19kr uwzglEdniono 88 kpl. dlawic czopowych, natomiast na

rysunkach zaprojektowano 90 kpl. dlawic. Ile dlawic wykonawca ma uwzglgdni6 w swojej

wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedtz Przedmiar w ww. zakresie pozostaj ebezzminn'

Pytanie 20
W przedmiarze rob6t i193tsg19kr uwzglgdniono 11 kpl. konsol pojedynczych i 6 kpl. konsol

podw6jnych, natomiast na rysunku zaprojektowano 9 kpl. konsol pojedynczych i 3 kpl.

konsol podw6jnych oraz 1 kpl. konsoli potr6jnej. Ile konsol wykonawca ma vwzglgdnii w

swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

OdpowiedtzPrzedmiar w ww. zakresie pozostaje bez zmian-

Pytanie 2l
W przedmiarze rob6t il93tsg19kr uwzglgdniono 10 kpl. latarni LSP fi 200, natomiast na

rysunku zaprojektowano 8 kpl. latarni LSP fi 200. Ile latarni wykonawca ma uwzglEdni6 w

swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedtz Przedmiar w ww. zakresie pozostaiebezzmian.

Pytanie22
W przedmiarze robot i193tsg19kr uwzglgdniono 310 m kabla YKSY 48x1,5, 230 m kabla

XzTKMXpw 6x2x0,8 do przycisk6w, 70 m kabla FTP 4x2xAWc24lkat 5e do kamery

monitoringu, natomiast na rysunkach zaprojektowano 364 m kabla YKSY 48x1,5, 264 m

kabla XzTKMXpw 6x2x0,8 do przycisklw, 144 m kabla FTP 4x2xAWG24lkat 5e do

kamery monitoringu. Ile kabla wykonawca ma uwzglgdnii w swojej wycenie? Prosimy o

ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedf,: Przedmiar w ww. zakresie pozostaiebezzmitn-

Pytanie 23
W przedmiarze rob6t i194tsg19kr uwzglgdniono 2

oSwietleniolvych. W przedmtarze rob6t i193tsg19kr
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sygnalizacyjno-oSwietleniowego. W obu projektach, na sygnalizacjg i na oSwietlenie,

uwzglgdniono 1 kpl. slupa sygnalizacyjno-oSwietleniowego, jest to ten sam slup

oSwietleniowy. Prosimy o korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedtz Przedmiar w ww. zakresie pozostajebezzmian.

Pytanie24
W przedmiarze rcbot i195tsg19kr uwzglgdniono 245 m rury RHDPE 110, 407 m rlny

RHDPEk 110, natomiast na rysunkach zaprojektowano 531 m rury RHDPE i 4I9 m rury

RHDPEk. Ile metr6w rur wykonawca ma uwzglgdni6 w swojej wycenie? Prosimy o

ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowied t : P rzedmiar w ww. zakresie pozostaj e bez zminn-

Pytanie 25
W przedmrarze rob6t i195tsg19kr uwzglgdniono 13 kpl. studni SK-3 i 6 kpl. studni SK-5,

natomiast na rysunkach zaprojektowano 17 kpl. studni SK-3 i 3 kpl. studni SK-5. Ile studni

wykonawca ma uwzglgdnid w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru

rob6t.

Odpowiedtz Przedmiar w ww. zakresie pozostaj e bez zmian.

Pytanie26
W przedmiarze rob6t il95tsg19kr uwzglgdniono 78 kpl. dlawnic czopowych, natomiast na

rysunku zaprojektowano 96 kpl. dlawnic. Ile dlawnic wykonawca ma uwzglgdni6 w swojej

wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedtz Przedmiar w ww. zakresie pozostaiebezzmian.

Pytanie2T
W przedmiarze rob6t i196tsg19kr uwzglgdniono 182 m rury RHDPEk 110 i 247 m rury

RHDPE 110, natomiast na rysunkach zaprojektowano 237 m rury RHDPEk i 280 m rury

RHDPE. Ile metr6w rur wykonawca ma uwzglEdnii w swojej wycenie? Prosimy o

ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedt: Przedmiar w ww. zakresie pozostaj e bez zmian.

Pytanie 28
W przedmiarze rob6t i196tsg19kr uwzglgdniono 56 kpl. dlawnic czopowych, natomiast na

rysunku zaprojektowano 66 kpl. dlawnic. Ile dlawnic wykonawca ma xwzglgdni6 w swojej

wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedf,: Przedmiar w ww. zakresie pozostaje bez zmian.

Pytanie 29
W przedmiarze rob6t i196tsg19kr uwzglgdniono 10 kpl. konsol pojedynczych i 3 kpl. konsol

podw6jnych, natomiast na rysunku zaprojektowano 11 kpl. konsol pojedynczych i I kpl.

konsoli podw6jnej oraz I kpl. konsoli potr6jnej. Ile konsol wykonawca ma uwzglgdnii w

swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.
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OdpowiedtzPrzedmiar w ww. zakresie pozostaje bez zmian.

Pytanie 30
W przedmiarze rob6t i196tsg19kr uwzglgdniono 1 kpl. latarni LSS fi 200 LED, natomiast na

rysunku zaprojektowano 2 kpl. latarni LSS fi 200 LED. Ile latarni wykonawca ma uwzglgdnii

w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t'

Odpowiedt: Przedmiar w ww. zakresie pozostaiebez zmian.

Pytanie 31
W przedmiarze rob6t i196tsg19kr uwzglEdniono 4m przewodu YDY 3x1,5, 469m kabla

YKSY 37x1,5, 115m kabla FTP 4x2xAWG24kat.5e do kamery monitoringu, natomiast na

rysunku zaprojektowano 8m przewodu YDY 3x1,5, 490m kabla YKSY 37xI,5,202m kabla

FTP 4x2xAWG24lkat.5e do kamery monitoringu. Ile kabla wykonawca ma uwzglgdnid w

swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedf,z Przedmiar w ww. zakresie pozostaj e bez zmian.

Pytanie 32
W przedmiarze robot i198tsg19kr uwzglgdniono 316m rury RHDPEk 110, natomiast na

rysunkach zaprojektowano 391m rury RHDPEk. Ile metr6w rur wykonawca ma uwzglgdnii

w swojej wycenie? Prosimy o ewentualnq korektg przedmiaru rob6t

Odpowiedtz Przedmiar w ww. zakresie pozostajebezzmian.

Pytanie 33
W przedmiarze robot i198tsg19kr uwzglgdniono 86 kpl. dlawnic czopowych, natomiast na

rysunku zaprojektowano 92 kpl. dlawnic. Ile dlawnic wykonawca ma uwzglgdnid w swojej

wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedtz Przedmiar w ww. zakresie pozostajebezzmian.

Pytanie 34
W przedmiarze robot i198tsg19kr uwzglgdniono 4 kpl. masztu MS-3,6, natomiast na rysunku

zaprojektowano 3 kpl. masztu MS-3,60. Ile maszt6w wykonawca ma uwzglgdnic w swojej

wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg rob6t.

Odpowiedt: Przedmiar w ww. zakresie pozostajebezzmian.

Pytanie 35
W przedmiarze robot i198tsg19kr uwzglgdniono 4 kpl. konsol podw6jnych, natomiast na

rysunku zaprojektowano 1 kpl. konsoli podw6jnej oraz I kpl. konsoli potr6jnej. Ile konsol

wykonawca ma uwzglgdnii w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru

rob6t.

Odpowiedtz Przedmiar w ww. zakresie pozostajebez zmian.

Pytanie 36
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W przedmiarze rob6t i198tsg19kr uwzglgdniono 304m kabla YKSY 37x1,5,330m kabla

XzTKMXpw 6x2x0,8 do kamery wideodetekcji, 3l0m kabla XzTKMXpw 6x2x0,8 do

przycisk6w oraz 80m kabla FTP 4x2xAWG24lkat.5e do kamery monitoringu, natomiast na

rysunku zaprojektowano 327m kabla YKSY 37xI,5,343m kabla XzTKMXpw 4x2x0,8 do

kamery wideodetekcji, 150m kabla XzTKMXpw 6x2x0,8 do przycisk6w oraz 168m kabla

FTP 4x2xAWG24lkat,5e do kamery monitoringu. Ile kabla wykonawca ma uwzglEdni6 w

swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedt: Przedmiar w ww. zakresie pozostaiebezzmian.

Pytanie 37
W przedmtarze robot i200tsg19kr uwzglgdniono 90m rury RHDPEk 110, natomiast na

rysunkach zaprojektowano 180m rury RHDPEk i 222 m rury RHDPE. Ile metr6w rur

wykonawca ma vwzglgdnii w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru

rob6t.

Odpowiedi,: Przedmiar w ww. zakresie pozostaje bez zmian.

Pytanie 38
W przedmiarze rcbot i200tsg19kr uwzglgdniono 56 kpl. dlawnic czopowych, natomiast na

rysunku zaprojektowano 66 kpl. dlawnic. Ile dlawnic wykonawca ma uwzglgdnid w swojej

wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedi,: Przedmiar w ww. zakresie pozostaje bez zmian.

Pytanie 39
W przedmiarze robot i201tsg19kr uwzglgdniono 125m rury RHDPEk 110, natomiast na

rysunkach zaprojektowano 198m rury RHDPEk. Ile metr6w rur wykonawca ma uwzglgdnid

w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedfr,z Przedmiar w ww. zakresie pozostajebezzmian.

Pytanie 40
W przedmiarze rob6t i201tsg19kr uwzglgdniono 74 kpl. dlawnic czopowych, natomiast na

rysunku zaprojektowano 90 kpl. dlawnic. Ile dlawnic wykonawca ma uwzglgdnii w swojej

wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedt: Przedmiar w ww. zakresie pozostajebezzmian.

Pytanie 41
W przedmiarze rob6t i20ltsg19kr oraz na rysunku uwzglgdniono maszt MSL-7, natomiast w

opisie technicznym zaprojektowano maszt MSOS-7. Jaki maszt wykonawcamauwzglgdnii w

swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmraru rob6t.

OdpowiedLl- Przedmiar w ww. zakresie pozostaiebez zmian.

Pytanie 42
W przedmiarze robot i2Oltsgl9kr uwzglgdniono 9 kpl. konsol pojedynczych i 6 kpl. konsol

podw6jnych, natomiast na rysunku zaprojektowano 17 kpl. konsol pojedynczych i I kpl.
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konsoli podw6jnej. Ile konsol wykonawca ma uwzglgdni6 w swojej wycenie? Prosimy o
ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedtz Przedmiar w ww. zakresie pozostaj e bez zmian.

Pytanie 43
W przedmiarze rob6t i20ltsg19kr uwzglgdniono 290m kabla YKSY 48x1,5, 128m kabla

XzTKMXpw 6x2x0,8 do kamery wideodetekcji orazT2mkabla FTP 4x2xAWG24lkat.5e do

kamery monitoringu, natomiast na rysunku zaprojektowano 336m kabla YKSY 48x1,5, l42m

kabla XzTKMXpw 3x2x0,8 do kamery wideodetekcji oraz 136m kabla FTP

4x2xAWG24lkat.5e do kamery monitoringu. Ile kabla wykonawca ma vwzglgdni6 w swojej

wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedtz Przedmiar w ww. zakresie pozostaje bez zmian.

Pytanie 44
W przedmiarze robot i203tsg19kr uwzglgdniono 44m rury RHDPEk 110, natomiast na

rysunkach zaprojektowano 50m rury RHDPEk. Ile metr6w rur wykonawca ma uwzglgdnii w

swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedt: Przedmiar w ww. zakresie pozostaj e bez zmian.

Pytanie 45
W przedmiarze rob6t i203tsg19kr uwzglgdniono 32 kpl. dlawnic czopowych, natomiast na

rysunku zaprojektowano 36 kpl. dlawnic. Ile dlawnic wykonawca ma vwzglgdnid w swojej

wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedt: Przedmiar w ww. zakresie pozostaj e bez zmian.

Pytanie 46
W przedmiarze robot i203tsg19kr uwzglgdniono 1 kpl. masztu MS-3,6 i 3 kpl. masztu MS-

3,9, natomiast na rysunku zaprojektowano 3 kpl. masztu MS-3,9. Ile maszt6w wykonawca ma

uwzglgdnid w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedt: Przedmiar w ww. zakresie pozostaje bez zmian.

Pytanie 47
W przedmrarze robot i203tsg19kr uwzglgdniono 4 kpl. konsol podw6jnych, natomiast na

rysunku zaprojektowano 8 kpl. konsol pojedynczych. Ile konsol wykonawca ma uwzglgdnic

w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedtz Przedmiar w ww. zakresie pozostaje bez zmian-

Pytanie 48
W przedmiarue rob6t i203tsg19kr uwzglgdniono 100m kabla YKSY 24x1,5, 128m kabla

XzTKMXpw 6x2x0,8 do przycisk6w oraz 42m kabla FTP 4x2xAWG24lkat. 5e do kamery

monitoringu, natomiast na rysunku zaprojektowano l10m kabla YKSY 24xI,5,92mkabla

XzTKMXpw 6x2x0,8 do przycisk6w oraz 72m kabla FTP 4x2xAWG}4lkat. 5e do kamery

monitoringu. Ile kabla wykonawca mavwzglgdnii w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4

korektg przedmiaru rob6t.
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Odpowiedtz Przedmiar w ww. zakresie pozostaje bez zmian.

Pytanie 49
W przedmrarze rob6t i205tsg19kr nie uwzglgdniono rur RHDPE 110, RHDPEk ll0 oraz

dlawnic czopowych, natomiast na rysunkach uwzglgdniono 30m rury RHDPE, 30m rury

RHDPEk oraz 16 kpl. dlawnic czopowych. Czy wykonawca ma uwzglgdni6 ten zakres prac w

swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedf,: Przedmiar w ww. zakresie pozostajebezzmian.

Pytanie 50
W przedmiarze robot i206tsg19kr uwzglgdniono 56m rury RHDPEk 110, natomiast na

rysunkach zaprojektowano 67m rury RHDPEk. Ile metr6w rur wykonawca ma uwzglgdnii w

swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektE przedmiaru rob6t.

Odpowied t z P rzedmiar w ww. zakresie pozostaj e bez zmian-

Pytanie 51

W przedmiarze robot i206tsg19kr uwzglgdniono 30 kpl. dlawnic czopowych, natomiast na

rysunku zaprojektowano 46 kpl. dlawnic. Ile dlawnic wykonawca ma'swzglgdnii w swojej

wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedt: Przedmiar w ww. zakresie pozostajebezzmian.

Pytanie 52
W przedmiarze rob6t i206tsg19kr uwzglgdniono 5 kpl. konsol pojedynczych r 2 kpl. konsol

podw6jnych, natomiast na rysunku zaprojektowano 9 kpl. konsol pojedynczych. Ile konsol

wykonawca ma uwzglgdnid w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru

rob6t.

Odpowiedt: Przedmiar w ww. zakresie pozostaj e bez zmian.

Pytanie 53
W przedmiarze rob6t i203tsg19kr uwzglgdniono lllm kabla YKSY 24x1,5, 80m kabla

XzTKMXpw 6x2x0,8 do przycisk6w oraz 50m kabla FTP 4x2xAWG?4lkat. 5e do kamery

monitoringu, natomiast na rysunku zaprojektowano 186m kabla YKSY 24x1,5, 103m kabla

XzTKMXpw 6x2x0,8 do przycisk5w oraz 96m kabla FTP 4x2xAWG24lkat. 5e do kamery

monitoringu. Ile kabla wykonawcama\wzglgdnii w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4

korektE przedmiaru rob6t.

Odpowiedf,: Przedmiar w ww. zakresie pozostajebezzmian.

Pytanie 54
W przedmiarze rob6t i207tsgl9kr uwzglgdniono 2m rury RHDPEk 110, natomiast na

rysunkach zaprojektowano 4m rury RHDPEk. Ile metr6w rur wykonawca ma uwzglgdni6 w

swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedtz Przedmiar w ww. zakresie pozostaj e bez zmian.

l.J. 22/ 55-89-288, zzo@,zdm.waw .ol



Pytanie 55

W przedmiarze rob6t i205tsg19kr nie uwzglEdniono rur RHDPE 110, RHDPEk 110 oraz

dlawnic czopowych, natomiast na rysunkach uwzglgdniono 36m rury RHDPE, 18m rury

RHDPEk oraz 12 kpl. dlawnic czopowych. Czy wykonawcamavwzglgdni6 ten zakres prac w

swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowied tz Przedmiar w ww. zakresie pozostaj e bez zmian'

Pytanie 56
W przedmiarue robot i239tsg19kr uwzglgdniono 9 kpl. studni SK73, 16 kpl. studni SK/4,

natomiast na rysunku zaprojektowano 8 kpl. studni SIV3, 15 kpl. studni SK/4. Ile studni

wykonawc a ma vwzglEdnid w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektq przedmiaru

rob6t.

Odpowiedt: Przedmiar w ww. zakresie pozostaj ebezzmian.

Pytanie 57
W przedmiarze robSt i239tsg19kr uwzglgdniono 426m kabla YKSY 37xI,5, 486m kabla

yKSY 48x1,5, 343m przewodu LYl0, 218m kabla FTPW 4x2x0,5lkat 5e do monitoringu,

805m kabla XzTKMXpw do przycisk6w, natomiast na rysunkach zaptojektowano 463m

kabla YKSY 37x1,5,452m kabla YKSY 48x1,5, 356m przewodu LY10, 60m kabla FTPW

4x2x0,5lkat.5e do monitoringu, 842m kabla XzTKMXpw do przycisk6w. Ile kabla

wykonawca ma uwzglgdni6 w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektq przedmiaru

rob6t.

Odpowiedf,z Przedmiar w ww. zakresie pozostaj e bez zmian-

Pytanie 58
W opisie technicznym na budowg sygnalizacji Swietlnej na skrzyhowaniu G6rczewska-Plocka

zaprojektowano dwa slupy dwuwngkowe oSwietleniowe, natomiast w przedmiarze rob6t nie

uwzglgdniono tego zakresu prac. Czy wykonawca ma uwzglgdni6 w swojej wycenie monta2

w/w slup6w? JeSli tak prosimy o podanie parametr6w technicznych slup6w, wysiggnik6w

oSwietlenio!\rych i opraw. Prosimy r6wnie2 o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t. JeSli nie

to prosimy o potwierdzenie, 2e wlw slup6w sE juL zamontowane na w/w skrzyzowaniu,

poniewaz bez nich nie bgdzie na czym zamontowa6 projektowanych latarni sygnalizacyjnych.

Odpowiedt: Przedmiar w ww. zakresie pozostaj e bez zmian-

Pytanie 59
W przedmiarze rob6t i239tsg19kr oraz w opisie technicznym zaprojektowano 2 kpl. slup6w

dwuwngkowych oSwietleniolvych oraz 2I kpl. maszt6w MS. Natomiast na rysunkach

zaprojektowano 4 kpl. slup6w oSwietleniorvych oraz 19 kpl. maszt6w MS. Ile maszt6w MS

wykonawca ma uwzglgdnii w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru

rob6t.

Odpowied rtz Przedmiar w ww. zakresie pozostaj e bez zmian.
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Pytanie 60
W przedmi arze robot i240tsg19kr uwzglgdniono I kpl. studni 5W2,5 kpl. studni SK/3, 3 kpl.

studni SIV4, natomiast na rysunku zaprojektowano 2 kpl. studni SW4 8 kpl. studni SK/2, 4

kpl. studni SK/4. Ile studni wykonawca ma uwzglgdnid w swojej wycenie? Prosimy o

ewentualn4 korektE przedmiaru robot.

Odpowied t z P rzedmiar w ww. zakresie pozostaj e bez zmian.

Pytanie 61
W opisie technicznym na budowE sygnalizacji Swietlnej na skrzyhowaniu G6rczewska-

Tyszkiewicza zaprojektowano 1 kpl. slupa dwuwngkowego oSwietleniowego, natomiast w
przedmiarue rob6t nie uwzglgdniono tego zakresu prac. Czy wykonawca ma uwzglgdni6 w
swojej wycenie monta2 w/w slupa? JeSli tak prosimy o podanie parametr6w technicznych

slupa, wysiggnika oSwietleniowego i oprawy. Prosimy r6wniez o ewentualn4 korektg

przedmiaru rob6t. JeSli nie to prosimy o potwierdzenie,2e wlw slup jest ju2 zamontowane na

w/w skrzyaowaniu, poniewaZ bez niego nie bgdzie na czym zamontowai projektowanych

latarni sy gnalizacy jnych.

Odpowied 1,2 Przedmiar w ww. zakresie pozostaj e bez zmian.

Pytanie 62
W przedmrarze robot i240tsg19kr uwzglgdniono 8 kpl. listw kablowych, natomiast na

rysunku zaprojektowano 9 kpl. listw kablowych. Ile w/w listw wykonawca ma uwzglgdnid w
swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektE przedmiaru rob6t.

Odpowiedl,z Przedmiar w ww. zakresie pozostajebezzmian.

Pytanie 63
W przedmiarze rob6t i240tsg19kr uwzglgdniono 160m kabla XzTKMXpw 6x2x0,8 do

przycisk6w, 743m kabla XzTKMXpw 6x2x0,8 do pgtli indukcyjnych, natomiast na rysunku

zaprojektowano 772m kabla XzTKMXpw 6x2x0,8 do przycisk6w, 157m kabla XzTKMXpw
6x2x0,8 do pgtli indukcyjnych. Ile kabla wykonawca ma uwzglgdnid w swojej wycenie?

Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.
Odpowiedt: Przedmiar w ww. zakresie pozostaj e bez zmian.

Pytanie 64
W opisie technicznym na budowg sygnalizacji Swietlnej na skrzy2owaniu G6rczewska-

Tyszkiewicza uwzglEdniono monta2 rozdzielni'R', natomiast w przedmrarze rob6t nie

uwzglgdniono tego zakresu prac. Czy wykonawca ma uwzglgdnii wlw rozdzielnie w swojej

wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedt: Przedmiar w ww. zakresie pozostajebezzmian.

Nowv termin skladania i otwarcia ofert
Skladanie ofert: 23.09.2019 r. g. 10:00
Otwarcie ofert: 23.09.2019 r. g. 10:30

w zwr4zku z povtyhszym w rozdziale I sIWZ pkt 8. 12., 13.1., 1 5. I ., ottzymui4 nowe

brzmienie:

8.I2. ,,Ofertg nalely umieScid w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie

zawartoSci bez uszkodzeniatego opakowania. Opakowanie winno by(, oznaczone nazw4
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Cz93(2: Przebudowa ul. COrczewlkiei od ul. MfynAif.ki,lfdo ul. Syreny pruebudowa

sygnalizacji Swietlnej., 
.

Nr postgpowaniaZDMNMDZP^181.1PN/69/19. Nie otwierad przed dniem 23.09.2019 r.
do godz. L0:30".
13.1. ,,Oferty powinny by6 zlo^,pne w siedzibie 1 .]?yi?ig??qo 

w Warszawie przy

ul. Chmielnej l2},Kancelaria, w terminie do dnia 23.09.2019 r. do godziny 10:00.'o

15.1. ,,Otwarcie ofert nast4pi ,y', siedzibie Zamawiaj4cego ptzy ul. Chmielnej 120,

w Warszawie, w sali nr 31 1, ii' dniu 23.09 .2019 r., o godz. 10:30."
,i l

W wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiai4cy

dokona zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt 1) ustawy PZP.

Jednocze5nie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy PZP, Zamawiaj4cy niezwlocznie po

zarieszczeniu zmiany treSci ogloszenia o,zam6wienitl w Biuletynie Zan6wieri Publicznych,

zarrieszczainformacj g o zmianach na stronie internetowej.

W zalEczeniu skorygowany przedmrar rob6t.
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