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Dot. postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie inwestycji z budZetu partycypacyjnego pod nazw4 ,,Bol*". nad rras4
Lazienkowsk4 - chodnik i zielefi,'.

Numer post gpowa nia ZDMI[JMIDZP I 86 tpN t7 4 t lg

Miasto Stoleczne Warszawa -Zarzqd DrSg Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt
3) oraz ust.4 Ustawy zdnialg stycznia2OO4r. Prawo Zam6wiertpublicznych (Dz. IJ.22019,
poz. 1843) odpowiada na pytania Wykonawc6w oraz dokonuje zmiany tresci specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia poprzez uzupelnienie dtkumentacji projiktowel ;
Specyfikacjg TechnicznE, oraz zmiang terminu skladania i otwarcia ofert.

Pytanie I
Prosimy o ttdostEpnienie Specyfikacji Technicznej, okreSlajqcej minimalne paramerry
technicznej dla nlaterial6w drogowych i pozostalych o.r, *y,oogi Ota rob6t przewidzianycir
do wykonania w tym postgpowaniu.

OdpowiedZ
Zamaw iaj1cy udostgpnia powy2sze.

Pytanie 2
Wnosimy o przesunigcie terminu skladania ofert o okres w dniach liczony od dnia ogloszenia
postgpowania do dnia udostgpnienia Specyfikacji Technicznych. JLst ro niezbgdne dla
prawidlowego obliczenia ceny oferty: pozyskania prawidlowych ofert na dostawy materiaf6w
i sporz4dzenia prawidlowej kalkulacji rob5t.

OdpowiedZ
zamawiajEcy przedluza termin skladnia i otwarcia ofert do 25.ro.2ol9r.

Pytanie 3
Zuwagt na uchybienia w przekazywanej dokumentacji, okreSlaj4cej podstawowe parametry
material6w i robtit, w zasadzie ich brak i tym samym prawdopodobne przesunigcie terrninu
skladania ofert, wnoszg o zmianE okreSlania terminu re'alizacji rob6t z daty kalendarzowej na
datq wyrazonq w iloSciach dni. Termin realizacji wyra2ony dat4 kalendarzow4 stanowi
niepotrzebne i istotne ryzyko Wykonawcy z uwagi na brak precyzy.jnego okreSlenia daty
podpisania umowy. Na dziefi dzisiejszy termin skladania ofirty-to-'2LiO.ZOl9. Wa2noSi
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ofcrty to 30 dni, a podpisanie umowy moze odbyc sig w ostatnim mozliwym dniu tej waznoSci,
tj.2o.1t.2ot9.

OdpowiedZ
Zamawiil4cy nie przewiduje zmiany terminu zakohczenia realizacji inwestycji.

Pytanie 4
Wewzorze umowy Zarnawiajqcy tak sprecyzowalposzczeg6lne zapisy, np. treSc paragrafu T
ust. 1 : Do obowi4zk6w ZamawiajQcego naleLy: przekazanie Wykonawcy terenu budowy
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, co nie wplywa na terminy rozpoczgcia i
zakoficzenia realizacji umowy okreSlone w $ 2 niniejszej umo\,yy, ust. 4 Wykonaw.u -uobowi4zek opracowania na wtasny koszt niezbgdnej dokumentacji wykonawczejrw tym
projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz uzyskad wymagane
odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia, Ze nienrozliwa je.st realiztic;a roUOt
we wskazanym terminie. Jako profesjonalny Wykonawca (mamy SwiadomoSi, jaki okres
czaslr zajmuje zatwierdzenie tymczasowej organizacjiruchu) zwracatry siq z z4daniem o takE
znliang terminu realizacji, kt6re pozwolE Wykonawcy na realny termin wykonanie prac
wyra2ony w dniach roboczych od dnia pozyskania zatwierdzonego projektu tymczasowej
organizacji ruchu,. Aktuatny termin realizacji okreSlony datq 15.lL.r}l9. nie pozwoli
Wykonawcy nawet na kilka dni pracy bez nalicz,ania kar umownych za op6anienia z powodu
niedotrzymania terrninu realizacji ! !

Odpowiedf
ZamawiajEcy nie przewiduje zmiany terminu zakofrczenia realizacji inwestycji.

W odpowiedzi na powyZsze pytania Zamawiaj4cy zmienia rreSi Specyfikacji
Istotnych Warunk5w Zam6wienia poprzez uzupelnienie 

-dokumentacji 
prolettowel t

Specyfikacjg Techniczn4. Powy2s ze Zamawiajqcy zamieszczaw oddzielny* iri[, ,u .*t1"1
stronie www.zdm.waw.pl .

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiajqcy
przedlu?,a termin skladania i otwarcia ofert zgodnre z art.3g ust 6 pzp.

Nowy termin skladania i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert: 25.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 25.10.2019 r. godz. 10:30

Rozdzial I slwz pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymuje nowe brzmienie:

,,8'12. Ofertg nale?y umieSci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiaj4cym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by(, ozoaczone nazw4
(firm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzqd Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane Oferta na ,,Wykonanie inwestycji z bud2etu
partycypacyjnego pod nazwa ,,Bulwar nad Trasa LazienkowskQ - chodnik i zieleir,,
Nr postgpowania ZDMllJMIDZPlSfitPNtT4tlg. Nie otwierad przed dniem 25.10.2019r.
do godz. 10:30".

,,13'L. Oferty powinny byc zloZone w siedzibie Zamawiajqcego w Warszawie przy
ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 25.ll.20lgr.'ao goAziny 10:00.,'
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,,15.1. Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiaj1cego przy ul.Chmielnej I2O,
w Warszawie, w sali nr I w dniu 25.10.2019r., o godz.10:30."

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia,
Zamawiaj4cy dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt I
Pzp.

Zgodnie z art. 12a ust 3 Pzp niezwlocznie po zamieszczeniu zmiany treSci ogloszenia
o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wien Publicznych, Zamawiajqcy zamieszcza informacje
o zmianach na stronie internetowej.
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