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Dot. postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,rPrzebudowg drogi polegajqc4 na remoncie wiaduktu wraz z przebudow4 schod6w i
przystank6w autobusowych wzdlui ul. Ostrobramskiej nad Al. Stan6w Zjednoczonych
w Warszawie"
Nr postgpowania ZDMIUMIDZPIf 8/PN I 15 I 20

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt
3) orazust. 4 Ustawy z dnia29 stycznia20}4 r. Prawo Zam6wiefiPublicznych (Dz. U.22019,
poz. 1843 z p62n. zm.) odpowiada na pytania Wykonawc6w oraz dokonuje zmiarry treSci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia poprzez zarrieszczenie skorygowanej
dokumentacji technicznej, skorygowanie specyfikacji technicznej i wzoru umowy oraz
zmiang terminu skladania i otwarcia ofert.

Pytanie 1

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, zwracamy sig z proSb4 o zmiang
zapis6w SIWZ w pkt 7 ppkt 7.2.2.I., dotyczqcych wymagan zdolnoSci technicznej lub
zawodowej tj.:

z:

Wykonawca nie wczeSniej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal
nastgpujEce zam6wienia: w zal<resie rob6t budowlanych w rozumieniu przepis6w ustawy -
Prawo budowlane, polegaj4ce na remoncie, przebudowie lub budowie drogowych obiekt6w
inZynierskich o zblihonym charakterze do przedmiotu zam6wienia tj. konstrukcja Zelbetowa
5- przgslowa, o dlugofici 79 m, rozpigtoSd teoretyczna przQsla min. 14,00 m. w iloSci -
minimum I obiekt, lub kilka obiekt6w olqcznej wartoSci minimum 9.000.000,00 zt (brutto).

na:

Wykonawca nie wczeSniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania
ofert, a jeaeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy * w tym okresie wykonal
nastgpuj4ce zam6wienia: w zakresie rob6t budowlanych w rozumieniu przepis6w ustawy -
Prawo budowlane, polegaj4ce na remoncie, przebudowie lub budowie drogowych obiekt6w
inzynierskich o zblizonym charakterze do przedmiotu zam6wienia tj. konstrukcja Zelbetowa
lub z plvta ielbetowa, E!g]g.p!!@, o dlugo5ci min. 79 m, rozpigto5d teoretyczna przgsla
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min. 14,00 m. w iloSci - minimum I obiekt, lub kilka obiekt6w olEcznej wartoSci minimum
9.000.000,00 zl (brutto).

Odpowiedf
Zamawiajqcy informuj e 2e zmianie ulega punkt 7.2.2.I. SIWZ dotycz4cy warunku udzialu w
postgpowaniu:

z:

Wykonawca nie wczeSniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania

ofert, a jezeli okres prowadzenia dzia\alnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal
nastgpuj4ce zam6wienia; w zakresie rob6t budowlanych w rozumieniu przepis6w ustawy -
Prawo budowlane, polegaj4ce na remoncie, przebudowie lub budowie drogowych obiekt6w
inZynierskich o zbliaonym charakterze do przedmiotu zam6wienia tj. konstrukcja Zelbetowa

5- przgslowa, o dlugofici 79 m, rozpigtoSd teoretyczna przgsla min. 14,00 m. w iloSci -
minimum I obiekt, lub kilka obiekt6w ol4cznej wartoSci minimum 9.000.000,00 zt (brutto).

na:

Wykonawca nie wczesniej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania

ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal
nastgpuj4ce zam6wienia: w zakresie rob6t budowlanych w rozumieniu przepis6w ustawy -
Prawo budowlane, polegajEce na remoncie, przebudowie lub budowie drogowych obiekt6w
inZynierskich o zbliZonym charakterze do przedmiotu zam6wienia tj. konstrukcja Zelbetowa

lub z ply4 Zelbetow4, wieloprzgslowao o dlugoSci min. 79 m, rozpigtoSd teoretycznaprzEsla
min. 14,00 m. w iloSci - minimum I obiekt, lub kilka obiekt6w olqcznej wartoSci minimum
9.000.000,00 zl (brutto).

$rtanie 2

Czy Zarnawiaj1cy przewiduje wykonanie w ramach tymczasowej organizacii ruchu przejScia

dla pieszych z sygnalizacjqprzezAlejg Stan6w Zjednoczonych ? Na tym etapie postgpowania

Wykonawca nie jest w stanie przewidziet, czy takowe przejScie nie bgdzie wymagane ze

wzglgdu na znacznq odlegloS6 od remontowanego wiaduktu do kladki dla pieszych przy ul.
Migdzyborskiej stanowi4cej pierwsze moZliwe przejScie na drug4 strong Alei Stan6w
Zjednoczonych.

OdpowiedZ
W odpowiedzi Zamawiaj4cy zal4cza projekt czasowej organizacji ruchu. Obecnie
procedowane jest zatwierdzenie przedmiotowego projektu przez BPMiT. Zamawiaj1cy
zastrzega,2e na etapie zatwierdzania mog4 pojawi6 sig zmiany do projektu. Ryzyko zmian w
stosunku do za\1czonego projektu COR powinno by6 wkalkulowane w ofertg Wykonawcy.

Pytanie 3
Czy w ramach ceny ofertowej Wykonawca powinien uwzglgdni6 rekompensatg dla ZTM w
zwi4zkuz wprowadzan1tymczasow4 organizacjqruchu i moZliwymi op6Znieniami linii ?
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OdpowiedZ
Zamaviajqcy informuje, 2e projekt czasowej organizacji ruchu posiada uzgodnienie Zarzqdu

Transportu Miejskiego. Do zadah Wykonawcy nale?y prawidlowe wdroZenie i utrzymanie

czasowej organizacjiruchu, zgodnie zzatwierdzonym projektern. JednoczeSnieZamawiaj1cy
informuje, 2e zgodnie z pkt 16 OPZ; ,,2a ewentualne szkody powstale w trakcie, bqdi w
wyniku realizacji przedmiotu zamdwienia, talc2e wobec os6b trzecich, odpowiada
Wykonawca".

Pytanie 4
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zam6wienia pkt 2.Podstawa realizacji przedmiotu
zam6wienia pkt. D Projekt Czasowej Organizacji Ruchu. Prosimy o uzupelnienie

uzgodnionego proj ektu czasowej organizacji ruchu.

Odpowiedf
W odpowiedzi Zamawiaj4cy zal4cza projekt czasowej organizacji ruchu. Obecnie
procedowane jest zatwierdzenie przedmiotowego projektu przez BPMiT. Zamavtiajqcy
zastrzega,2e na etapie zatwierdzania mog4 pojawid sig zmiany do projektu. Ryzyko zmian w
stosunku do zalqczonego projektu COR powinno by6 wkalkulowane w ofertg Wykonawcy.

$rtanie 5
Specyfikacja nr M.19.01.04 BALUSTRADY STALOWE, w pkt 6.3. Kontrola jakoSci

wykonania balustrady, odwoluje sig specyfikacji nr wg SSTWiORB M-14.02.01[4]. Prosimy
o uzupelnienie brakuj4cej specyfikacji SSTWiORB M- 1 4.02.0 I [4]

Odpowiedf
Zamawiaj4cy za\ycza skorygowan4 dokument acjg technicznq.

Pytanie 6
Rys. PG. W.23 - w wykaz stali profilowej - blgdnie obliczony cig2ar balustrady (brak
doliczonego dolnego przeciqgu i stopki balustrady). Prosimy o zal1czenie poprawnego

rysunku, skorygowanie przedmiaru w tym zakresie oraz okreSlenie systemu antykorozyjnego.

Odpowiedi
Zamawiajqcy zaL4cza skorygowan4 dokumentacjg techniczn4 oraz informuje, 2e przedmiar
rob6t w tym zakresie nie wymaga korekty (dlugoS6 balustrady pozostaje bezzmian).

Pytanie 7
W zakresie spelnienia warunk6w 7.2.2.I. - Konstrukcje obiekt6w mostowych wieloprzgslowe
w technolo gii wylqcznie Zelbetowej wystgpuj 4bardzo rzadko, w szczegolnoSci o rozpigtoSci
przgsel powyZej 14 m, co jest wartoSci4 prawie maksymaln4 dla tego rodzaju konstrukcji. W
zwi4zku z povty Zszym pro simy o potwierd zenie, 2e vtykazanie si g Wykonawcy wykonaniem
obiekt6w mostowych o konstrukcji zespolonej (dZwigar stalowy z ptytq 2elbetowq lub
dlwigar sprgZony z p\ytq Zelbetow4) wieloprzgslowch (lub obiektami wieloprzgslowymi
skladaj4cymi sig z przgsel wolnopodpartych) o min. dlugo6ci 79 m, min rozpigtoSci jednego
przgsla 14 m w iloSci - minimum 1 obiekt, lub kilka obiekt6w o l4cznej wartoSci minimum
9. 000. 000,00 zl (brutto) spelnia wymagania Zarnawiaj1cego.
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OdpowiedZ
Zamawiaj4cy informuj e 2e zmianie ulega punkt 7.2.2.1. SIWZ dotyczqcy warunku udzialu w
postgpowaniu:

z:

Wykonawca nie wcze5niej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania

ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal

nastgpuj4ce zam6wienia: w zakresie rob6t budowlanych w rozumieniu przepis6w ustawy -
Prawo budowlane, polegaj4ce na remoncie, przebudowie lub budowie drogowych obiekt6w
inzynierskich o zblihonym charakterze do przedmiotu zam6wienia tj. konstrukcja Zelbetowa

5- przgslowa, o dlugoSci 79 m, rozpigtoS6 teoretyczna przQsla min. 14,00 m. w iloSci -
minimum I obiekt, lub kilka obiekt6w ol4cznej wartoSci minimum 9.000.000,00 zt (brutto).

na:

Wykonawca nie wczesniej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania

ofert, a jeaeli okres prowadzenia dzialalno5ci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal
nastgpuj4ce zam6wienia: w zakresie rob6t budowlanych w rozumieniu przepis6w ustawy -
Prawo budowlane, polegaj4ce na remoncie, przebudowie lub budowie drogowych obiekt6w
inzynierskich o zbli2onym charakterze do przedmiotu zam6wienia tj. konstrukcja 2elbetowa

lub z plyt4 Zelbetow4, wieloprzgslowa, o dlugoSci min. 79 m, rozpigtoSd teoretycznaprzgsla
min. 14,00 m. w iloSci - minimum I obiekt, lub kilka obiekt6w ol4cznej wartoSci minimum
9.000.000,00 zl (brutto).

W odpowiedzi na powyhsze pytania Zarnawiajqcy zmienia treS6 Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zan6wierna poprzez zatrieszczerie skorygowanej dokumentacji

technicznej, dol4czenie projektu czasowej organizacji ruchu, skorygowanie wzoru umowy
oraz zmiang terminu skladania i otwarcia ofert.

Zamawiaj4cy zamieszcza povtyLsze w oddzielnych plikach na swojej stronie
www.zdm.waw.pl .

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zatn6wienia, Zamawiaj1cy
przedlula termin skladania i otwarcia ofert zgodnie z art. 38 ust 6 Pzp.

Norvy termin skladania i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert: 10.03.2020 r. godz.10:00
Termin otwarcia ofert: 10.03.2020 r. godz. 11:00

Rozdzial I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymuiQ nowe brzmienie:
,,8.12. Ofertg nale|y umieScii w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byt oznaczone ruvwQ
(frrm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzqd Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane:

,rPrzebudowa drogi polegaj4ca na remoncie wiaduktu wraz z przebudowie schod6w i
przystank6w autobusorvych wzdlut ul. Ostrobramskiej nad Al. Stan6w Zjednoczonych
w Warszawiett.
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Nr postgpowania ZiDMIlJMIDZ,PllSlPNllSlz0. Nie otwiera6 przed dniem 10.03.2020r.

do godz. 11:00."

,,13.1. Oferty powinny by,t, ilo2one w siedzibie Zamatiajqcego w Warszawie przy ul.
Chmielnej 120, Kancelaria, w lslminie do dnia 10.03.2020r. do godziny 10:00."

,,15.1. Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie ZamavtiajQcego przy ul. Chmielnej 120,w
Warszawie, w saH nr 402 w dniu 10.03.2020r., o godz. 11:00."

W wyniku zmiarty treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia, Zarnawiajqcy

dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z nt.38 ust. 4apkt I Pzp.

Zgodnie z art. 12a ust 3 Pzp niezrwloczrrie po zarnieszczeniu zmiany treSci ogloszenia

o zam6wieniu w Biuletynie Zanfwiefi Publicznych, Zanawiaj4cy zarnieszcza informacje
o zmianach na stronie internetowej.
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