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Dot. : postgpowania prowadzonego,v/ trybie przetargt nieograniczonego na:

,,Budowa syghalizacji Swietlnej na ul. Modlirfiskiej - ulo2enia kabla koordynacyjnego.,,

Nr postgpowania: ZDNI4.NNI4TDZP 195 tPN l82l 19

Miasto Stoleczne Warszawr -Z,arz4d Dr6g Miejskich napodstawie art.38 ust. I pkt
3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 sty'czr,ia 2004 r. Prarvo Zam6wien Publicznych (Dz. U. z
2079,po2. 1843 zp62n. zm.) odpowrada na pytania Wykonawcy oraz dokonuje zmrarty treSci
specyf,rkacji istotnych warunk6wi, poprzez zmialrg terminu skladania i otwarcia
ofert w zwiqzk:u z koniecznoSii enia skgrvgoyanego przedmiaru rob6t oraz
dokumentacji ruchowej ', 

,

Pytanie nr I
Poz. I przedmiaru rob6t przewiduje rozbi6rkg nawierzchni chodnik6w zplyl
chodnikowych/polbruk w iloSci 162m2 apoz.13 przewiduje ulozenie tej samej iloSci 162m2
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Jak4 technologig naprawy nawierzchni po
robotach ziemnych powinien w swujej ofercie uwzglgdnii wykonawca?
Odpowied i, Zamtwiaj4cy zamieszcza skorygowane przedmiary robrit w oddzielnym
pliku na swojej stronie www.zdm.waw.pl.

.:.
Pytanie nr 2

Poz.3 przedmiaru rob6t przewiduj'e'rlykonarlie I 685 m kanalizacji 1-otworowej, natomiast z

dokumentacji wynika,2e do wykonania jest tak2e i kanalizacja 2-otworowa co przeklada sig

sumarycznie na ulozenie 2 067 m' tury'karbowanej giptltiej, Ol 10. Prosimy o informacjg jak4
iloSd rury powinien 'w.! swojej :ofercie :i' uwzglgdni6 wykonawca.
O d p owiedZ : W przed m iotowym 

i.:y: 
t: p rzedm i 

11 
b b:z' Lthian.

'::] : ::, ::i :i,r' i,"'\

Pytanie nr 3
Poz. 6 przedmiaru rob6t przewiduje monta? 6 szt. stucini SK-6, natomiast z dokumentacji
projektowej wynika i?tych studni powinno by(,7 szt. Jak4 iloSd studni SK-6 powinien w
swojej ofercie uwzglgdnii wykonawca..i'.', r' -i / i.:rr .',.{

Odpowiedtz 3.W przedmiotorvj,rir zikresie przednrilt hez zmian.
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Pytanie 4 :

Poz. 7 przedmiaru rob6t przewiduje mont aZ ll szt. studni SK-4, natomiast z dokumentacji
projektowej wynika iztych studni powinno byi 16 sc. .lak4 ilo56 studni SK-4 powinien w
swojej ofercie uwzglgdnid wykonatr,'ca. ' 'i'. 'r

Odpowied t z W przedmiotowynl- lh'krisie p rzedniiai' bez irni an.
.t t . I i

i'L*, . -,,.,1 r';r rr "j' ' :)i:irltf ilil r'- ,

Pytanie 5 'i.,

Poz.9 przedmiaru rob6t przewiduje,.monta|30 sd. studni SK-:}, natomiast z dokumentacji
projektowej wynika iztych studni powinno by6 35 szt. Jak4.iloS6 studni SK-3 powinien w
swoj ej ofercie uwzglgdnic wykonavrca.
OdpowiedZ: W przedmiotowym zakresie przedmiar bez zmian.

Pytanie 6 
.

Poz. 10 przedmiaru rob6t przewiduje'monta?98 sfi-. dlawnic czopowych, natomiast przy tej
iloSci studni do wybudowania ilo ch dlawriic czopowych jest niewystarczaj4ca
i powinna wynosi6 182 szt. Prosi Sci dlawnic w przedmiarze robot.
OdpowiedZ: W przedmiotowym zakresie przedmiar bczzmian.''',: ,' ,":

PytanieT ,1r.r ,-' ,,' t: .:.:,,r'ir'.,.
Poz. 16 przedmiaru rob6t przewiduje 7 srt. podl4czeri Swiatlolyodu do sterownika. Z
dokumentacji wynika, ze sterowqik6w jest 8 szt. a wiEc je'i4czy ze sob4 7 odcink6w kabli
Swiatlowodowych z kt6rych kazdytrna,dwa konce" zatgff"r,idc,ppdl4czenia jest 14 koric6w kabli
Swiatlowodowych. Prosimy o korektg przedmiaru rob6t.

" 
't iill \;:''l i

Odpowiedt:Poz.16 obejmuje komplet podlqczeri sterownika do Swiatlowodu niezaleZnie
od iloSci pol4czeri. W zalqczeniu.izmien iony, pru edrni&x. l,'.. .

i.-n. ,!i.,,i,, ..1,:1.; l;,i;: ,.

Pytanie 8 "rl ,', t. . ,ri ..,i,,; .,., .;,.,.r. *,
Poz. 17 przedmiaru rob6t przewiduj<r 66n1a27 szt. przellilsznic Swiatlowodowych, natomiast
z dokumentacji projektowej wynika, zepolqczonych kablem Swiatlowodowym jest 8
sterownik6w,'a zatem przel1cznic Su,,iatlowodowych powinno by(, takze 8 szt. Ile prze,tqcznic

Swi atlowodowych powinien w swqlej oferpi e uwzgl gdnio,ryrykonawca?

Odpowied t z W przedmiotowym zakreste; przeilm i ar beZ.zmian.

') rt 
. 

l,r.;-.i,i, 1,',;r ,

Pytanieg "",. .' l : t' ''"'l','1f
Poz. 19 przedmiaru rob6t przewiduje wykonanie pomiar6w reflektometrycznych 7 odcink6w
kabla Swiatlowodowego i jest oparta na podstawie wvcery KNNR 5 1302 05, niniejsza
podstawa wyceny jest sporz4dzqpa dla lalkulaeji pomimdw kabli elektrycznych a nie
optotelekomunikacyjnych. ,r,,n,,' , .;,., i;1,

J ! r ' '. i..': l': .t i.' j ;1

Projekt zakJada ulozenie 7 odcihi<6w .EuFlu Zll ,E'l,Vtei, pornrary powmny sig sklada6 z
pomiar6w tlumiennoSci dla 1-go w.l6kha w iloSci 7 odc., pomiar6w tfumiennoSci dla kazdego
kolejnego wl6kna w iloSci 161 oric. (23 wt6kna x 7 odcinkoiW), pomiar6w reflektancji dla 1-

go wl6kna w iloSci 7 odc. i dla kazdegor,kole,j,sego.rw.l6kna w iloSci 161 odc. (23 w\6kna x 7

odcink6w). Prosimy o zmiang pozycji dotyczqcyeh pomiar6w kabla Swiatlowodowego.



Odpowiedt, W porycji 19 rl|tpry;;przewidzjei ws4yqfkie niezbgdne pomiary dla
5w iatlowo d6w. W zalqczeniu znrie n i o ny p rzed m i a r.

Poz. 22 przedmiaru rob6t zaklal-,-i[ defngnlaz,l s4: sygnalizacji Swietlnych,
yigr"a ta\i{ Prosimy o wskazanie kt6re

9'.$9no,ll?*an"'
Tr3IJ: .ri'("'.

. ,,Modliflska - Mehoffera",

. ,,Modliriska - Klasyk6w", , ,: i

. ,,Modliriska - Braci Zawadzkigh", , .

. ,,Modliriska - Swiatowida?'

Pytanie 11

Poz. 23 przedmiaru rob6t zaklada wvmiang 5 szt. steror,rinik6w sygnalizacji Swietlnych,
natomiast dokumentacja projektowa qie zawiera takiej informacji. Prosimy o wskazanie kt6re
sterowniki i na kt6rych skrzyzowanrach maj4 byi wymieniorrc oraz okreSlenie parametr6w i
wymagaf co do nowych sterowniktlv.
Prosimy takze o informacjg czy nowg sterowniki dostarc.'4' T,pmawiaj4cy czy ich zakup oraz
dostarczenie i moi:ta? S4 " pC r. i'i' ^ stronie wykonawcy.
OdpowiedtzLista sterownikr6*'iitti wvmiany wg odp. 10" Zakup, dostarczenie i montaZ
sQ po stronie Wykonawcy. Farametry sterownik6w - projektowany sterownik
akomodacyjny, na napigcie Fi.r""y,, Sygnalizacji,,?19 ,V, pracy wraz z ukladem

uwzglgdnieniem przesylu danych 'do Zarzqdcy systemu ZDM-TSG poprzez stale l4cze
IP lub modem lqczno5ci bezprzervodowej LTE / LR77.

Pytanie 12
W zwi4zku z powyzszym
ruchowej wtaz z
Odpowied t : W zal4czeniu

Pytanie 13

pytaniem nr ll prosimy o'zal1czenie
zatwiertlzonymi programami

dokumeqtacja,ryuchory?: ii, .;,.,.
.r';,.,.- ., .,.: r.... , . i-.t1,,;.

do SIWZ dokumentacji
pracy sterownik6w.

Poz. 24 przedmiaru rob6t zakladh rclemontdl i monlaz stetownika z demontazu w nowej
lokalizacji (przeciwna strona uli0ViModlinskiej) co j':rt'ujgt'd rv dokumentacji projektowej i
dotyczy skrzyzowania ulic Modliliskiej,'- PrzqStuczeld;-iSprawnej. Prosimy o uzupelnienie
SIWZ w dokumentacji projektoutj orab'lirzednlia?ir'?$b'o zakres prac niezbgdny dla tej
czynno5ci: przebudowa linii zasiiaj4cej,:przebudo#a t<iUti \sygnalizacyjnych, przebudowa
kabli akomodacyjnych orM zaierczenie,'iiokumdnt?tjii"rtichowej gdyz opis przedmiotu
zam6wienia dla tego zahe jest kompletny i wyczerpujgcy.
OdpowiedtzPoz.24 dotycry ; 'khhrioletu,'.

Pytanie 14 : ,,

Poz. 24 przedmiaru rob6t zaklada
lokalizacji oraz doposuhenie go w
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!i

demontaZ i'montaZ-sterownika z demontuZu w nowej
nowy switch zarzqdzany oraz monitoring sterownika.



Prosimy o zarnieszczenie
Zamawiq qce go monitoringu
prac w SIWZ
Odpowiedf: Monitoring
pozostatymi elementami.

Pytanie 15

Pytanie 18

Prosimy o informacjg
zamontowane nowe

Poz. 25 przedmiaru rob6t zakliha' mbntaZ aritomhtyClriUj detekcji pieszych, natomiast
dokumentacja projektowa nie zawiera tego typu prac dla zadnr:go ze skrzlZowari. Prosimy o
uzupelnienie dokumentacji projektowei w czgs(, dotyczEcEautomatycznej detekcji pieszyih i
wskazanie nakt6rym ze skrzyhowldri ma byc zamontowaria goyz opis przedmiotu zam6wienia
dla tego zakresu prac *" ' siwz nie jest kompletny i wyczerpuj4cy.
Odpowiedtz Zamawiajqcy zamieszcza skorygowane przed.miary rob6t w oddzielnym
pliku na swojej stronie www.zdrn.llaw.pl.

Pytanie 16 
,

Poz.26 przedmiaru rob6t zaklada',ulo2enie okablowa.nia dia kamer wideodetekcji, natomiast
dokumentacja projektowa nie zapiera tego typu Fr4c.dla zadnego ze skzylowari. prosimy o
uzupelnienie dokumentacji projektowej.;t,i,;. czQSd .Qo*Vgzr."+' okablowania kamer detekcji i
wskazanie na kt6rym ze skrzyzov&.[ ma by6 za:4ontpwa4aigdvz opis przedmiotu zam6wienia
dla tego zakresu prac wr" SIW4, , nig, ,,.-ss.ti,i,,,kompletny i wyczerpujQcy.
Odpowiedtz Zamawiaj4cy zamjeszsza;9ko1ygo.1vn4pi.przedmiary robrit w oddzielnym
pliku na swojej stroniewww.zdm.waw,pl...r ,,;i,,t,.!,. ;.: :r

Pytanie 17 
:

Poz.27 przedmiaru rob6t zakladairnontaZ.aulornatyczoy0h:,Uetektor6w pojazd6w, natomiast
dokumentacja projektowa nie zawiota tego typu prac dla zadnego ze sl<rzyaowan. Prosimy o
uzupelnienie dokumentacji projektowej w czg56 do.ty,cz4cA,au.tomatycznej detekcji pojazd6w i
wskazanie na kt6rym ze sl<rzyhowan nra byq zamontowana goyz opis przedmiotu zam6wienia
dla tego zakresu prac w SIWZ nie jest kompletny'i:rvlozerpu_i4cy.

Odpowiedtz Zamawiaj4cy 
^qiidzcz, skory[owa.i fi.lia-iary robrit w oddzietnym

pliku na swojej stronie www.zdiii.w'aw.iil.

l:\.' ,

,,:1f ,,. a].."'1,. ,,.,r ;,,', -. i'ij
t:.\l'\'. . ' . .tir/,.r.

1,,'1,ir,,,,-,1 ..'- ci- i; ,

cJlr opls wymaganego przez
st op zam6wienia dla tego zakresu

.4rjp "ii,:1:jQ$,,....:':rii.koriiplptrry i wyczerpuj4cy.
oraZll switqh {alqzy ltet i dobrad aby wsprilpracowal z

' r.r:i. ,i.:. .1.:,ltlit^+i,1.,. -. $;,rr
,'1,:"'r

kt6rych bgd4
monitoringu

skrzy2owari?
Odpowied 1,: Zamaw iaj gcy

Pytanie 19

Pozycja23 przedmiaru prac: prze,*'iCuje wymiang 5szt. steroiz',nik6w dwuprocesorowych min
14 grupowych 230V. Proszg o wskaz:anie lokalizacji sterownik6w podlegajEcych wymianie.

odpowied tz PontLej lista sterow.ha* ao twmiiilvitr ( i, ' -tl
l'it, . ;:.i .i i, - ;iI" -,,, i ./ .'ltj

' ,rModliriska - Prz4Sniczel{i , ' -'' 
'j':'1 ''; 

zil. ji;'tr.1l
,ili ', , .r.. .: ilr;ll,r ,', rilir rj,'j
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. ,,Modliriska - Mehoffe.r?,.ii -' i r " 'il 'r '

.t

. ,,Modliriska - Klasyk6w".
\,,J , i , i.,r ,

. ,rModliriska-BraciZawac{zkichl';: .,; , ,, I .i.;.l r,rj..,

. ,,Modliriska - Swiatowida,'i: . r. ,. '

:r'

Pytanie20 i.:1, r ,li

Pozycja 24 przedmiaru prac: p.r!*iilrrj. demontaZ ,iur'.poro*rry moutaz sterownika z
demontazu. Proszg o wsk.Lzanie, krr5rej tokalizacji (sterownika) pov,ry\sza wymiana dotyczy.
Odpowiedi: Poz. 24 dotycry sterownika ,, ,;NXodliriska Kabrioletu".

;\ i

Pytanie 21

PozycjaZ1 przedmraru prac: prze,.r,iduje mcntaZ 4szt. detektor6w automatycznej detekcji
pieszych. Proszg o wskazanie lokalizacji skrzylowania (okrzyzowari) na kt6rym powyzsze
urzqdzenianalely zamontowa6. r"' "' , ' ,"' '.i'' ' .r''

Odpowied 7, Zamawiaj4cy zamieJzcza s kory gowa n e przedmiary rob6t w oddzielnym
pliku na swojej stronie www.zdnirtvaw.pl.

Pytanie22 I 
'

'lr',ii :"
Pozycja2T przedmiaru prac: przewiCuje montaz lszt. detektor6w automatycznej detekcji
pojazd6w. Proszg o wskazanie loka'liz-acji skrzyZowania na kt6rym pov,ry4sze urz4dzenie
nale?y zamontowai.
Odpowiedi,z Zamawiaj4cy zamiedlcza skorygowane przedmiary rob6t w oddzielnym
pliku na swojej stronie www.zdrn:Wqw1p1.. ,,,r.,, i .)r

" i(ri-,,. , ll,;,,-ii t:.,,r:t..r,,r

pvtanie 23 ;lc,! r ' ri ", 1,'1 ,i 1' t'

Zgodnre z dokumentacj4 techniczn4 ,,Plan koordynacji oruz komunikacji (RYS_l)" na
skrzyzowaniu Modliriska - PrzaSniczek projektowaira jest zmiana lokalizacji sterownika
sygnalizacji Swietlnej. Proszg o nie oSci wymiany ( przedluhenia)
istniej4cego okablowania cel cji ewentualn4 korektg pozycii
kosztorysolvych.

O d p owied t : Zamaw iaj ?cy zamiEiicza sko ry g'ow a rl'e: p lzeti [n i a ry ro bri t w o d dzielnym
pliku na swojej stronie rvww.zdili:waiv:pi:

Pytanie 24

1 J 221 55 -89-288, zzp@zdm.waw.ol

P ozy i1a 23 przedmram prac : dwuprocesorowych min
14 grupowych 230V. W zwi ji o nowe (
lub w przypadku braku zmian
sygnalizacji ) dla

ruchu ( programy



Pytanie 25

Pytanie 26
Pozycia 25 przedmiaru prac: przewiduje monta2 4szt. detektor6w automatycznej detekcji
pieszych. W zwi4zku z povtylszJ/m proszQ o uzupelnienie dokumentacji o nowe ( lub w
przypadku braku zmian istniej4ce-).projekty stalej organizacj,i ru.hu ( programy sygnalizacji
Odpowiedt: Zamawiaj4cy zamicszcza skorygowa*e przedtrniary rob6t w oddzielnym
pliku na swoiei stronie wryw.zdill.waw.nl.

Pytanie 27

przedmiaru
W zwi4zku
braku zmiart

Pytanie 28

,il r r-":'
Nowv termin skladania i ofwar.'gia ofert
Skladar.rie ofert: 31"10.2019 r. g. l0:00
Otwarcie ofert: 31.10.2019 r. g. 10:30

W zwi4zku
brzmienie:

8.12. ,,Ofertg nalelyumieSci6 * b+t igty..1n opalowaniu, u.niemozliwiaj4cym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego op4kowania. Opakowanit: winno by1 oznaczone nazw4
(firmq) i adresem Wykonawcy, zaafueSowane na u6yss 74rzQd Drog Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane,,Oferta na: ,,Budowg sygnalizacji Swietlnej na ul.

Bo't,'::. .' I :

2r,Nip- ottyigr4d przed dniem 31.10.2019 r.
'' .:'.',: .,|.

edzibie Zdma'Niajqcego w Warszawie przy
ie dodt3ia.3liril0.2019 r. do godziny 10:00."

LJ . 22/ 55-89-288, zzo@z,Jm.waw.ol

P ozy cj a 24 przedmraru prac :

demontazu. W zwiqzku z
przypadku braku zmian
dla przedmiotowego
Odpowied t : W zalqczeniu

montaZ sterownika z
o nowe ( lub w

( programy sygnalizacji )

dla przedmiotowego skrzyzowania.
rob6t w oddzielnymOdpowiedt z Zamawiaj 4cy zamipizczq

rob6t nie uwzglgdniono tego zakreis..{,,pla.g. C4y vWko*qwcp ma uwzglgdni6 ilw zl4cze w
swojej wycenie?
Odpowied Lz P rzedmiar w ww.



15.1. ,,Otwarcie ofert
w Warszawie, w sali nr 3

W wyniku zmiany treSci
dokona zmiany tresci ogloszenia c

JednoczeSnie zgodnie z art.

' - 'lT', , !

ii Istotnych WarunkSw Zamowienia, Zamawiaj4cy
rr.rowigr-riu zgodnieiz +{,.J8 ust. 4a pkt l) ustawy PZP.
ust. 3 ustawy FZP,'Zamawiaj4cy niezwlocznie po

przy ul. Chmielnej 120,
10:30."

o zam6wieniu w :Biuletynie Zam6wien Publicznych,

El_t'!

zamieszczeniu zmiany treSci oglr
zamieszcza informacj g o zmiana{

w zal4czeniu skorygowany przeduriar rob6t oraz iokumentacja ruchowa.

;,,

I
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