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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowa sygnalizacji Swietlnej :
1: Budowa sygnalizacji Swietlnej na przejSciu dla pieszych przez al. Krakowsk4 w
rejonie ul. Lipowczana
2: Budowa sygnalizacji Swietlnej na trzech przejSciach dla piesrych przez ul. Kijowsk4
w rejonie Dworca Wschodniego
Numer postgpowania ZDMNM/DZP I 5 IPN I 5 I 20 .

Miasto Stoleczne Warszawa - Zaru4d Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. 1 pkt 3 i
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawclw oraz zmienia tre6i specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia poprzez skorygowanie przedmiar6w rob6t oraz zmiang
terminu skladania i otwarcia ofert. JednoczeSnie Zamawiaj4cy informuje, ze odpowie na czgSd

pytan w p62niejszym terminie. W zviEzku z mozlirymi dalszymi zmianani w treSci siwz
Zamawiajqcy przesllwa termin otwarcia ofert uwzglgdniaj4c czas na przygotowanie ofen.

Pytanie l. Zal4czony przez Zamawiaj4cego projekt wykonlwcry zal<lada demontaZ
istniej4cego slupa oSwietlenia 35285 i montai nowego slupa w zmienionej lokalizacji nie
koliduj4cej z przejSciem dla piesrych. Cze{t( opisowa m6wi o slupie stalowym ze szrryem

ukrytym, o Sciance min 4mm itd. natomiast w przedmiarze rob6t pozycja nr 7 zawiera
zapis o tym rt shp powinien byd dwuwngkowy a w projekcie wykonawczym takowego
zapisu brak Jaki slup Wykonawca powinien uwzglgdnid w swojej wycenie,
dwuwngkowy czy j ednowngkowy?

OdpowiedZ .1. Zgodnie z projektem slup jednowngkowy, w zalqczeniu nowe przedmiary.

Pytanie 2. Zal4czony przez Zamawinj1cego projekt wykonawczy zal<laila montaZ na
nowym slupie 35285 nowej oprawy sodowej o mocy 150W a przedmiar rob6t w porycji
nr 8 przewiduje oprawg LED o mocy 150W i temperaturze barwowej 3500K. Jak4
oprawg w swojej wycenie powinien uwzglgdnid Wykonawca, sodowq czy LEDowq?

Odpowied2 2. Zgodnie z projektem oprawa sodowa, w zal4czeniu nowe przedmiary.

Pytanie 3.Czy projektowany w nowej lokalizacji slup oSwietleniowy 35285 nie bgdzie
kolidowal z projektowanym wg dokumentacji sygnalizacji Swietlnej masztem
wysiggnikowym MSL-7 nr VI?

Odpowiedz 3 . Lokalizacja zgodna z proj ektem.
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Pytanie 4. ZaNqczony przez Zamawiaj4cego projekt wykonawcry w czgSci opisowej

zaklada monta2 obrotowej kamery monitoringu na projektowanym slupie

oSwietleniowym nr X na wysoko6ci 6m. Niestety w projekcie wykonawczym sygnalizacji

Swietlnej wykaz maszt6w sygnalizaryjnych do zamontowania korfczy sig na maszcie nr
IX i brak w nim jest projektowanego slupa oSwietleniowego nr X takie przedmiar rob6t
nie zawiera porycji odnoszqcej sig do montaiu projektowanego slupa o5wietleniowego nr
X o wysoko$ci 6m. Projekt wykonawcry oSwietlenia dotycz4cy tego skrryZowania takZ'e

nie zawiera zapis6w o projektowanym slupie oSwietleniowym wysokoSci 6m. Prosimy o

wskazanie lokalizacji w jakiej Wykonawca ma zamontowad kamerg monitoringu
zgodnie z $ymaganiami na wysoko6ci 6ln.

OdpowiedZ 4. Kamerg obrotow4 zamontowadnamaszcie sygnalizacyjnym MStr nr I

Pytahie 5. Zalqczony przez Zamawiajgcego projekt wykonawcry w czgSci opisowej oraz

pizedmiar rob6t zal<lada monta2 masztu wysiggnikowego MSL w ramieniem o wysiglu
3m o numerze VIII zaS czgsd graficzna projektu nie przedstawia tego masztu jako

wysiggnikowego ^ rysunek GR-PB-D-02-II wrgcz wyklucza posadowienie masztu

wysiggnikowego z uwagi na trakcjg tramwajowq gdy? ramig wysiggnika musialoby
znajdowad sig ponad trakcj4 a to jest ograniczone wysokoSci4 zgodnie z pismem

TB/TBO/TBOZW2|6120L8 P.P. ,,Porty Lotnicze" Lotnisko Chopina Warszawa.

Prosimy o informacjg cry Wykonawca ma uwzglgdnid w swojej wycenie montaZ, masztu

wysiggnikowego MStr -3m cry teh nie oraz w wypadku odpowiedziprzecz4cej prosimy o

odpowiednie skorygowanie w przedmiarze iloSci maszt6w niskich MS wraz z konsolami
i kousolami wydlu2onymi dla sygnalizacyjnych latarri tramwajowych.

OdpowiedZ 5. Maszt nr VIII -- MSpw h:3900, + konsola wydluzaj1ca, w z:alEczeniu nowe
przedmiary.

Pytanie 6. Zalqczony przez Zzmawiajqcego projekt zaklada budowg 6 szt. studni SK-6'
97 szt. studni SK-3 i 8 szt. studni SK-l natomiast przedmiar przewiduje 8 szt., 101 szt.' i
3 szt. studni odpowiednio. Jakie iloSci studni porvinien w swojej wycenie uwzglgdnid
Wykonawca? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru robrft.

OdpowiedZ 6. IloSci zgodnie zprzedmiarem.

Pythnie 7 . Zalqczony przez Zamaw iaj4ce go p ro j ekt zaklada dop row adzen ie ko o rdynacj i
do sterownik6w na skruyZowaniach al. Krakowskiej z ulicami Instalator6w, I Sierpnia'
Lechickq, Hynka, Komitetu Obrony Robotnik6w, Cyprysow4, Malownicz4, PrzejScie
P&R i Mineraln4 (9 szt.) natomiast Projektant w dokumentacji wykonarvczej nie
precyzuje jednoznacznie kt6re sterowniki naleLy doposaiyd w przel4cznice
Srviatlowodowe oraz konwertery optoelektryczne. Prosimy o podanie, kt6re sterowniki z
wymienionych naleiy wyposaryi w przel4cznice Swiatlowodorve 'oraz konwertery
optoelektryczne orarz uwzglgdnienie tej ilo5ci w przedmiarach rob6t.

Odpowiedz 7. Nale2y doposaZy6 3 istniej4ce sterowniki w przelqcznice Swiatlowodowe oraz

konwertery optoelektry czne, w zal4czeniu nowe przedmiary.

Pytanie 8. Z.alqczone przez Zamawiaj4cego przedmiary nie obejmuj4 talcie i pelnego

zakresu prac Swiatlowodowych przl'podl4czeniu kabli Srviatlowodowych do przel4cznic.
Z iloSci niezbgdnych I odcink6w kabla nynika, Le zakoficzeri 1-go wl6kna powinno byd
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16 zl4czy, zakoficzefi kaZdego nastgpnego wltikna powinno byd 368 zlqczy, a pomiar6w
reflektancji i tlumiennoSci 1-go wltikna po 8 odc. odpowiednio oraz reflektancji i
tlumiennoSci za kaLde nastgpne wl6kno po 184 odc. odpowiednio. Cry Wykonawca w
swojej ofercie ma uwzglgdni6 rzeczywist4 do wykonania ilo56 pomiar6w cry podanq w
przedmiarachprzezZamawiajqcego? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru robrft.

OdpowiedZ 8.W zaN4czeniu nowe przedmiary.

Pytanie 9. Jednym z zal4cznik6w do SIWZ jest przedmiar rob6t na przebudowg
sygnalizacji Swietlnej skrzyiowania Al. Krakowskiej i ut. Cyprysowej jednakie
Zamnwiajqcy nie zamieScil 2adnej dokumentacji projektowej na przebudowg
sygnalizacji danego skrzyZowania pozu jedn4 stron4 zawieraj4c4 inwentaryzacjg
istniej4cej sygnalizacji. Prosimy o potwierdzenie, te przebudowa sygnalizacji Swietlnej
skrzyZowania Al. Krakowska /ul. Cyprysowa nie wchodzi w zakres niniejszego
postgpowania przetargowego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamfwienia w SIWZ czgSci
4 pkt 4.1 dla czgSci I , l.Budowa sygnalizacji Swietlnej na przej5ciu dla piesrych przez
al. Krakowsk4 w rejonie ul. Lipowczana''. W przypadku odpowiedzi przecz4cej prosimy
o zal4czenie brakuj4cej dokumentacji projektowej dla przebudowy sygnalizacji
Swietlnej dla skrryZowania Al. Krakowska/ul. Cyprysowa zar6wno w czgsci elektrycznej
jak i ruchowej.

OdpowiedZ 9. Przebudowa sygnalizacji Swietlnej skrzyZowania Al. Krakowska/ul.
Cyprysowa wchodzi w zakres niniejszego postgpowania przetargowego, zakres przebudowy
przewrdziany jest w przedmiarze rob6t i24tsg20ar, jest to dostosowanie istniej4cej
sygnalizacji Swietlnej do bieZ4cych potrzeb - lokalizacja nowych latnnbez zmian.

Pytanie 10. W sytuacji gdy przebudowa sygnalizacji Swietlnej dla skrry2owania Al.
Krakowska/ul. Cyprysowa, zgodnie z pytaniem nr. 9, nie wchodzila w zakres prac
niniejszego postgpowania przetargowego, czy Zamawiaj4cy uwzglgdni w przedmiarze
rob6t zakresu oSwietlenia demontaZ istniej4cego i montaZ nowego masztu
oSwietleniowo-sygnalizacyjnego MSOS nr. 35425?

OdpowiedZ 10. Przebudowa sygnalizacji Swietlnej sk,rzyhowania Al. Krakowska/ul.
Cyprysowa wchodzi w zakres niniej szego postgpowania przetar gowego.

Pytanie 11. W opublikowanych materialach znajduje sig kosztorys na przebudowg
sygnalizacji Swietlnej na skrzy2owaniu ulic: Al. Krakowska Cyprysowa, a w
dokumentacji projektowej nie ma takiego projektu.
Pytanie: Czy Zamawiaj4cy udostgpni taki projekt ?

OdpowiedZ 11. Przebudowa sygnalizacji Swietlnej sl<rzyaowania Al. Krakowska/ul.
Cyprysowa wchodzi w zakres niniejszego postgpowania przetargowego, zal<res przebudowy
przewidziany jest w przedmiarue rob6t i24tsg20ar, jest to dostosowanie istniej4cej
sygnalizacji Swietlnej dobieh1cych potrzeb - lokalizacja nowych latarhbezzmian.

Pytanie 12. W dokumentacji projektowej zamieszczono projekt ,rZabezpieczenie kabli
trakryjnych"
Pytanie: W kt6rym kosztorysie uwzglgdnione s4 te prace ?
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Odpowiedz.l2. Prace zwiqzane z zabezpieczeniem kabli trakcyjnych s4 uwzglgdnione w
pr ze dmiarue i022tsg20k'r .

Pytanie 13. W projekcie ,rPrzebudowa instalacji oSwietlenia ulicznego Al. Krakowska -
Lipowczana" zaprojektowano prace rwi4zane ze zmian4 lokalizacji elementu MSI
09537tL6
Pytanie: W kt6rym kosztorysie uwzglgdnione s4 te prace ?

OdpowiedZ 13. W zalEczenhtnowe przedmiary.

Pytanie 14. W kosztorysie,rPrzebudowa sygnalizacji Swietlnej na skrry2owaniu ulic: Al.
Krakowska - Cyprysowa w Warszawie" figuruje w poz . 10 - Montai sterownika
dwuprocesorowego 42 V (material inwestora)
Pytanie: Czy sterownik bgdzie kompletnie wyposatony, czy bgdzie wymagal
doposa2enia?

OdpowiedZ 14. Sterownik bgdzie kompletnie wyposa:Zony.

Pytanie 15. W kosztorysie,rPrzebudowa sygnalizacji Swietlnej na skrryZowaniu ulic: Al.
Krakowska - Cyprysowa w Warszawie" figuruje w poz . 11 Demontai sterownika na
skrzyZowaniu At. Krakowska z ul. Cyprysowq i monta2 na skrryiowaniu ul.
Bakalarskiej z Al. Krakowskq oraz doposaZenie sterownika w pakiety : ADP' ADR'
ADK
Pytanie: Czy Zamawiaj4cy udostgpni projekt sygnalizacji na tym skruyZowaniu aby
prawidlowo wycenid ten zakres rob6t?

OdpowiedZ 15. Przebudowa sygnalizacji Swietlnej skrzyzowania Al. Krakowska/ul.
Cyprysowa - zakres przebudowy przewidziany jest w przedmiarze rob6t i24tsg20ar, jest to
dostosowanie istniej4cej sygnalizacji Swietlnej do biehEcych potrzeb - lokalizacja nowych
latarf bezzmian.

Pytanie 16. Zgodnie z poz. 4.d,.2 przedmiaru rob6t (21tsg20ar) kostka brukowa w iloSci
3200 m2 z rozbi6rki ma byd wykorzystana do powt6rnego ulo2enia chodnik6w.
Natomiast projekt przewiduje ulo2enie chodnika zplyt chodnikorvych 50x50. Prosimy o

sp recyzow znie z j akich p refabrykat6w naleiy rvykona6 cho dnik.

OdpowiedZ 16. W zal1czeniu nowe przedmiary.

W odpowiedzinapowy?sze pytania orazpytania, kt6re zostanqzarieszczone w p6Zniejszym
terminie Zamawiajqcy zmienia treS6 Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia poprzez
skorygowanie przedmiar6w rob6t oraz zmiang terminu skladania i otwarcia ofert.
Zamawiaj4cy zamieszcza skorygowane przedmiary w oddzielnym pliku na swojej stronie
www.zdm.waw.pl .

Nowv termin skladania i otwarcia ofert:

Termin skladania ofert: 28.02.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 28.02.2020 r. god2.10.30
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W nviqzku z povtyaszym w rczdziale I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymuj4 nowe

brzmienie:

8.I2. ,,Ofertg nale?y umieSci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by6 ontaczone
nzwq (firmE) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarz4d Dr6g Miejskich
ul. Chmielna 1.20, 00-80 1 Warszawa oraz opisane
Budowa sygnalizacji Swietlnej :
1: Budowa sygnalizacji Swietlnej na przej5ciu dla pieszych przez al. Krakowsk4 w
rejonie ul. Lipowczana
2: Budowa sygnalizacji Swietlnej na trzech przejSciach dla pieszych przez ul.
Kijowsk4 w rejonie Dworca Wschodniego
Nr postgpowania ZDMJAMIDZPISIPNIS/2O. Nie otwierad pzed dniem 28.02.2020
r. do godz.10:30."

13.1. ,,Oferty powinny by6 zlohone w siedzibie Zarnawiaj4cego w Warszawie przy
ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 28.02.2020 r. do godziny 10:00.0'

15.1. ,,Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie ZarnawiajEcego przy ul. Chmielnej 120,
w Warszawie, w sali nr 402,w dniu 28.02.2020 r., o godz. 10:30."

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wieria,
Zamawiajqcy dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt 1)

ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

Jednocze6nie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zanaviajqcy niezwlocznie
po zarieszczeniu zniarry treSci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wien
Publicznych, zarrieszcza informacjg o zmianach na stronie internetowej.

z.ASTqPCA

M.B d4@zdm.waw.pl


