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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:-

,,Wykonanie inwestycji pn.: ,,Budowa drogi ,orouior".j t"zdlu2 al. Jana Pawla II - etap II" na odcinku od

ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiejtt

Nr postgpowania ZDMNWDZPII I /PN/10 120'

W zrvipku zpytariarni otrzymanymi od uczestnik6w postgpowania Miasto Stoleczne

Warszawa - ZaruqdDr6g Miej skich odpowiada:

Pytanie 1:
W warunkach technicznych dla przebudowy sygnalizacji Swietlnej dla projektu budowy drogi

rowerowej wzdlu| Al. Jana Pawla Ii - etap II, odcinek od Ronda ONZ do Ronda

C*erdziestolatka w Warszawie jest zapis: ,,W przypadku zmiany lokalizacji slup6w

oswietleniolvych dostosowad lokaiizacjg stacji pomiarowych TEU przy- skrzyzowaniu Al'

Jerozolimskie - Chalubiriskiego". Z pro;ittOw elektrycmych wynika' 2e slupy oSwietleniowe

nie zmieniaj4 swojej lokalizaiji ale zmienia sig geometria drogi np' z 3-pas6w ruchu na 2'

Stacje po*l*o*.- bEdq wymagaty nowej konfiguracji i dostosowania do nowej geometrii

drogi. proszg o umieszcienie pozycji w kosztorysie ,,Kalibracja i dostosowanie stacji

pomiarowej TEU 2 szt".

tflf,:#tTjffi dodaje w koszrorysie branly elektroenergetycznej pozycjg ,,Kalibracja

i dostosowanie stacji pomiarowej TEU" -2 szt.

Poprawiony przedmiar rob6t zostanie zatrieszczony w

Zarnavtiajqce go www. zdm. waw. P I

oddzielnym pliku na stronie

Pytanie 2:
Na rondzie Czterdziestolatka oraz sY,rzy?nwaniu ulic Chalubiriskiego - Nowogrodzka naleiry

zamontowac czujniki trakcyjne tramwajowe, proszg o informacj Q czy koszty rwiqzarrc z

wyl4czeniem trakcji na czas montaZu ponosi Zanawiajqcy?

Odpowiedi:
foszty mtiqzane z wyl4czeniem trakcji na czas monta2u czujnik6w trakcyjnych ponosi

Wykonawca.

Pytanie 3:
pioszg o udostgpnienie projektu ruchowego dla ronda oNZ w celu prawidlowej kalkulacji

ceny przeprogramo*uniu sterownika i ewentualne rozbudowy lrz4dzenia. P.roszq o

umieszczenie w kosztorysie pozycji,,Przeprogramowanie sterownika sygnalizacji Swietlnej

Rondo ONZ".
OdpowiedZ:
Zaiawiajqcy informuj e, i2 zgodnie z projektem wykonawczYn ,,TOM IV - Budowa

iprzebuilowa sygnatiiacji Swietlnej - rondo ONZ" w rozdziale 1.5 ,,ZaloZenia ruchowe"

wskazane jest ii,JV;e wprowadza sig zmian w organizacji pracy sterownika". W zwi4zku

zpowy1szymZanawiaj4cy nie dysponuje projektem ruchowym dla ronda ONZ.



Pytanie 4:
W piSmie Urzgdu Y:tq!,"lecznego Warszawy Biuro Polityki MobilnoSci i Transporru pM-
IO-OR.7221.1526.2017.P8U (17.PBU) jest zapis ,,2 uwagi na zloaono1(, zawartych w
dokumeniacji projektowej algorytm6w sterowania , zostaly one zaakceptowane warunkowo -przed wdroZeniem w terenie oczekuje sig szczeg6lowego iprawdzenia ich dzialaniana etapie
progftlmowania w. sterowniku oraz przedstawienia pisemnego potwierdzenia prawidlowoSci
ich funkcjonowania. Nale2y r6wnie2 zapewnii obslugg konierwatorsk4 (zar6wno w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym), umozliwiaj4c4 sprawne dokonywanie zmian w zasadach
sterowania wskazywanych przez Biuro Polityki Mobilno6ci i Transportu,,. prosimy o
potwierdzenie, 2e wykonawca ma obowi4zek wykonania niezbgdnych mikrosymulacji ruchu
pracy sygnalizacii w oprogramowaniu do tego przeznaczonym i udostepnienie do BpMiT. W
przypadku potwierdzenia powyZszego proszg o umieszczenie odpowiedniej pozycji w
kosztorysie.
OdpowiedZ:
PMA - Wykonawca ma obowiqzek zgodnie z pismem BPMiT, przed, wdrozeniem w terenie,
sprawdzenia dzialania algorytm6w sterowania poprzez zasymulowanie programu
przygotowanego do wgrania na sterownik sygnalizacji, przy u2yciu mikromodelu hchu
pozostaj4cego w dyspozycji ZDM. Zamawiaj4cy dodaje do dokumentacji technicznej
przedmiotowy model ruchu.
Zarnawiaj4cy dodaje gozycjg,,Weryfikacja algorytm6w sterowaria przy wykorzystaniu
modelu ruchu udostgpnionego przezZarnawiajqcego wraz z jego dostosowaniem".

Pytanie 5:
Wykonawca Zvwaca sig z proSba o doprecyzowanie warunku udzialu w postgpowaniu w
zakresie pkt 7.2.2.1. SIWZ. Czy wymagana wartoS6 10000000,00 A brutto (kuzde
zam6wienie) jest wartoSci4 wymagan4 jedynie dla budowy lub przebudowy drogi dla
rower6w lub drogi dla rower6w i pieszych lub pasa ruchu dla rower6w, czy ma byi to min
warto3i catego zam6wienia (roboty budowlanej w zakresie ukladu drogowego) obljmuj4cej
r6wnie2 krawgzniki, chodniki, opaski, Sciezki rowerowe, zatoki iutobusowe wraz z
budowanym lub przebudowanym ukladem drogowym, co znajduje sig w zakresie niniejszego
zam6wi eni a pr zetar gowe g o ?

Czy Zamavnaj1cy uzna za spelnienie warunku, je5li Wykonawca v,rykuze sig do$wiadczeniem
przy rcalizacji budowy i przebudowy ukladu drogowego, o warto$ci rob6t drogowych
powyzej 19 000 000,00 brutto oraz 27 000 000,00 brutto gdzie m.in. przebudowano i
wybudowano Sciezki rowerowe o pow. ponad 5 000 m2 i 6 000m2.
OdpowiedZ:
Zamawraiqcy informuj e, iz wymagana dla pojedynczego zam6wienia wartosd l0 000 000,00
brutto dotyczy wartoSci calego zam6wienia, a nie tyitco i wylqcznie warto3ci budowy lub
przebudowy drogi dla rower6w lub drogi dla rower6w i pieszych lub pasu ruchu dla rower6w.W zwi4zku z powyzszym Zamaviaj1cy vzna za spelnienie postawionego warunku
doSwiadczenia w przypadku wykazania rcalizacji zam6wieri budowy i przebudowy ukladu
drogowego, o wartoSciach drogolvych powy2ej 19 000 000,00 zl brutto oiaz2T OOO OOO,O0 zl
brutto, gdzie m.in. przebudowano i wybudowano Sciezki rowerowe o pow. ponad 5000 m2 i
6000 m2.

Pytanie 6:
Czy Zamawiaj4cy posiada uzgodnienie MPWiK S.A. dokumentacji projektu przebudowy
odwodnieniacz. V.l i V.2. w zal4czonych do przetngt materialach-nie ma na ten temat
Zadnej wzmianki. Jeleli tak to prosz? o zarnieszczenie calej zatwierdzonej przezMpwiK S.A.
dokumentacji, jezeli nie to do kiedy bgdzie ta dokumentacjtazatwierdzona.
Odpowiedf:



ZamawiajEcy informuje, i2 projekt wykonawczy dla budowy i rozbudowy kanalizailr

odwodnieniowej al. Jana Pawla II i ul. Chalubiriskiego na odcinku od ul. Swigtokrzyskiej

doul.Nowogrobzkiej (V.1) zostaL uzgodniony w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. pod nr

l4lg20lg wdn. 13.01.2019 r. Zanawiaj4cy dodaje do dokumentacji technicznej skan

przedmiotowego uzgodnienia. Projekt wykonawczy dla przebudowy sieci kanalizacii

odwodnieniowi; at. Jana Pawla II (rejon dworca Warszawa Centralna) (Y.2) znajduje sig poza

kompetencjami MPWiK w m'st. Warszawie S.A.

Pytanie 7:
izy Zartautiaj4cy zawarl z MPWiK S.A. ,,umowg na przebudowg urz4dzef kanalizacyjnych

wlEczanych do-sieci" jeleli tak to proszg o jej zamieszczenie w materialach ptzetatgowych;

jezelinie to do kiedy taka umowa bgdzie zawarta'

- oda te pytania wynikaj q z pisma MPWiK s.A. l. dz.

pRo.DRp.66g.gg2.t0l8.l7g208J8.EB.JT z dn.23.07.2018 r. pkt. 3 ,,warunki dodatkowe"

ppkt. a i f.
Odpowiedi:
Zamawiajqcy informuje, i2 umowa w sprawie przebudowy urzqdzefi kanalizacyjnych

wl4czonych do sieci MPWiK w m.st. Warszawie S.A. jest procedowana i zostanie zawarta

przndpodpisaniem umowy na wykonanie inwestycji z wybranym Wykonawc4.

Pytanie 8:
izy Zamawiajqcy posiada uzgodnienie dokumentacji dotycz4ce czgsci Y.2 ( przebudowa

sieci kanalizacyjnej al. Jana Pawla II (rejon Dworca Centralnego)) z PKP i sluZbami

eksploatacyjnymi b*ot.u Centralnego dotycz4ce przyjgtych w projekcie rozwiqzaf i
warunk6w wykonania (np. koniecznoSci okresowego wylqczenia tor6w z eksploatacji).

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, i2 projekt przebudowy obiekt6w inzynierskich oraz ptzebudowy

sieci kanalizacji odwodnieniowej al. Jana Pawla II w arui4zku z inwestycj4 polegaj4cq na

budowie ScieZek rowerowych w al. Jana Pawla II na odcinku od ronda ONZ do ronda

Czterdziestolatka zostal zaopiniowany pozytywnie przez Polskie Koleje Paristwowe S.A.

Oddzial Gospodarowania Nieruchomo5ciami w Warszawie (uzgodnienie nr

KNWa4.614L239.20|9.NN/12). Uzgodnienie szczeg6lowych warunk6w wykonania rob6t, w
tym ewentualnej koniecznoSci okresowego wyl4czenia tor6w z eksploatacji bqdE znajdowa6

sig po stronie Wykonawcy.

Pytanie 9:
Wykonawca wnioskuje o zmiang istniej4cego zapisu SIWZ - Punkt 7. zavmeraj4cego opis

warunk6w udzialu w postgpowaniu; ppkt.2.2), dotycz4cego doSwiadczenia Wykonawcy, to

jest o wydlu2enie okresu uwzglgdniania referencji, potwierdzaj4cych zseahzowanie

wymaganych rob6t z 5lat do 7 lat przeduplywem terminu skladania ofert.
W uzasadnieniu nale2y podkresli6 i2 kontrakty, obejmuj4ce budowg dr6g, to niejednokrotnie

inwestycje wieloletnie i ich zrracz1ca czg36, rozpoczgtaw okresie ostatnich lat, nadal trwa (nie

jest zakofuczona). Ponadto technologia wykonywania obiekt6w infrastrukturalnych nie

zmienila sig na tyle znacz4co w okresie 3, 5 czy 7 lat, aby zachodzila koniecznoSi

wprowadzenia ograniczen czasovrychprzy ocenie zdolnoSci technicznej Wykonawcy.
PoWLsza zmiana umoZliwi teL udzial w niniejszym postgpowaniu wigkszej liczbie
potencjalnych wykonawc6w, a co zatymidzie - znaczqco rwigkszy konkurencjg.
Pozostaje to w zgodzie z regulacjq S 2 ust. 5 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia
lipca 2016r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moze 24da(, Zanawiapcy
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz.U. poz.ll26).

26
od



Powy2sza regulacja PgTwala Zamawiaj1cemu - w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
konkurencji - dopusci6, aby v,rykaz, o kt6rym mowa w ust.4 pkt.l $ ) Rorporrqdrinia jw.,
dotyczyl rob6t wykonywanych w okresie dluzszym niz 5 lat pized uplywem terminu
skladania ofert.
Odpowiedi:
zamawiaj 4cy informuj e, iz przedmiotowe zapisy s I wz nie ule gaj 4 zmianie.

Pytanie 10:
Chodniki zplyt betonowych wg przedmiaru majqbyt wykonane z betonu antysmogowego,
natomiast w opisie technicznym i STWiORB widnieje tylko informacja o tym, ie plyty
betonowe majE by6 wykonane nabazie grysu bazaltowego. Bardzo p.o.ig o sprecyzowanie,
jakich plyt chodnikowych wymaga Zamawiaj4cy.
OdpowiedZ:
Zanawiajqcy informujg iz koryguje przedmiar bran2y drogowej - oczekuje sig realizacji
chodnika z plyt 50x50 cm wykonanych z lastryko na bazie kruszywa bazaltowego'i
granitowego jasnoszarego. Poprawiony przedmiar rob6t oraz specyfikacja techniczna zoJtan1
zamieszczone w oddzielnych plikach na stronie Zamawiaj4cego www.zdm.waw.pl

Pytanie 11:
Kto bgdzie ponosil koszty wielokrotnych wyl1czef trakcji i wstrzymywania ruchu na torach
Dworca Centralnego?
OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy informuj e, i2 uzgodnienie szczeg6lowych warunk6w wykonania rob6t, w tym
ewentualnej koniecznoSci okresowego wyl4czenia tor6w z eksploatacji bgd4 znajdowat, sig po
stronie Wykonawcy. Zgodnie ze wzorem umowy i zapisami $ 3 ust. 2 wynagrodzenie
wskazane w kosztorysie ofertowym powinno zawierat wszelkie koszty mviqzane ziealizacj4
umowy w tym m.in. koszty zwiqzane z prowadzeniem i odbiorem rob6t na terenie
kolejowym. JednoczeSnie informujemy, iz wg wiedzy Zamawiq4cego w zwiqzku z budow4
stacji Warszawa Gl6wna przewiduje sig kilkugodzinne zamknigcia na linii Srednicowej oraz
jednorazowe kilkugodzinne zamknigcie nocne z wyl4czeniem zasilania sieci na wszystkich
torach linii Srednicowej. Przewidywany termin rcalizacji ww. zamknig6 to czerwiec - lipiec
2020, w mviqzku z czym Zamawiajqcy widzi mo2liwo66 koordynacj i dzialafi w tym zakresie,
celem ograniczenia koszt6w i utrudnieri.

Pytanie 12:
W pkt 7 Warunki udzialu w postgpowaniu i podstawy wykluczenia, Zamawiajqcy wymaga,
aby wykonawca na potwierdzenie zdolnoSci technicznej wykaza| siE zrealizowaniem:
- co najmniej 2 rob6t budowalnych polegaj4cych na budowie lub przebudowie drogi,
obejmuj4cych: drogg dla rower6w lub drogg dla rower6w i pieszych, lub pas ruchu dla
rower6w, na kwotg nie mniejsz4 10 000 000,00 zl brutto (kazde zam6wienie).
Czy Zamawiaj4cy dopuSci wykazanie sig doSwiadczeniem polegaj4cym na budowie 2 dr6g
dla rower6w, z kt6rych jedna jest na kwotg nienracznie mniejsz4 od 10 000 000,00 zt brutto
lecz suma obu realizacji daje kwotg powyZej 20 000 000,00 z\brutto?
Odpowiedi:
Zamawiajqcy informuje, iz wykonawca na potwierdzenie zdolnoSci technicznej musi wykaza1
siE nealizowaniem co najmniej dw6ch rob6t budowlanych polegaj4cych na budowie lub
przebudowie drogi, obejmujqce: drogg dla rower6w lub drogE dla rower6w i pieszych, lub pas
ruchu na rower6w, na kwotg nie mniejszq niz l0 000 000,00 zl - kwota ta dotyczy kazdego
zam6wienia. Zamawiaj4cy nie \zna za spelnionego postawionego warunku doSwiadczenia w
przypadku wykazania realizacji zam6wieri budowy i przebudowy ukladu drogowego, z



kt6rych jedno zam6wienie bgdzie ponizej 10 000 000,00 zl brutto, lecz suma obu realizacji da

kwotg powyZej 20 000 000,00 zl brutto.

Pytanie 13:
Czy na wlw zadaniu nale?y ustawid nowe wiaty przystankowe? Wg kosztorysu drogowego
poz.27 nale?y rozebrad 1 wiatg, wg kosztorysu stalej orguizacji ruchu po. 32 nale?y ustawii
3 wiaty z demontailu a wg dokumentacji jest 1 wiata do demonta2u.

Odpowiedi:
Zamawiajqcy informuj e, iz w ramach zadania do ustawienia w nowej lokalizacji przewidziana
jest jedna wiata z demontailu. Poprawiony przedmiar rob6t w tym zak'resie zostanie
zamieszczony w oddzielnym pliku na stronie Zamawiajqcego www.zdm.waw.pl

Pytanie 14:
Jakie krawgzniki kamienne wtopione naleZy zastosowad? Prosimy o doprecyzowanie.
Odpowiedi:
Zamawiajqcy informuje, i2 na przejSciach dla pieszych nale?y zastosowai wtopione
krawgzniki granitowe jasnoszare drobnoziarniste 30x30 cm. Swiatlo krawgznika powinno
wynosi6 0 cm.

Pytanie 15:
Jakie plyty chodnikowe 50x50 nale?y zastosowa6? W kosztorysie podane s4 antysmogowe a

w dokumentacji na bazie grysu bazaltowego.
Odpowiedf:
Zamawiajqcy informuje, i2 koryguje przedmiar brafiy drogowej - oczekuje sig realizacji
chodnika z plyt 50x50 cm wykonanych z lastryko na bazie kruszywa bazaltowego i
granitowego jasnoszarego. Poprawiony przedmiar rob6t oraz specyfikacja techniczna zostanq
zamieszczone w oddzielnych plikach na stronie Zamawiq4cego www.zdm.waw.pl

Pytanie 16:
Jakie plyty 30x30 dla niewidomych nale?y zastosowa6 ? W kosztorysie podane s4 z
polimerobetonu a w dokumentacj i granitowe.
Odpowiedi:
Zarrawrajqcy informuj e, i2 w ramach udogodnieri dla os6b niepelnosprawnych nale2y
zastosowai polimerobetonowe plytki ostrzegawcze i prowadzEce o wymiarach 30x30x8 cm.

Pytanie 17:
Czy nale2y przestawi6 slup reklamowy (ul. Zlota)?
Odpowiedf:
Zamawiajqcy informqe, iZ w rejonie ul. Zlotej po zachodniej stronie al. Jana Pawla
do przestawienia przeznaczony jest element miejskiego systemu informacji platnej zgodnie
z zamieszczonym przedmiarem rob6t.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnta 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U . z 2018 r., poz" 1986 z
p6in. zm.) w wyniku odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany tre5ci Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienia w spos6b nastgpuj4cy:



1) zmiang dotychczasowego pkt 8.12. SIWZ na nastgpuj4cy:
8.I2. Ofertg nale?y umieSci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byc oznaczone nazw4
(firm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres ZanEd Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane:

,,Oferta na: Wykonanie inwestycji pn.: ,,Budowa drogi rowerowej wzdlu? al. Jana Pawla II -
etap II" na odcinku od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej, Nr postgpowania
ZDMNMlDZPllIlPNll0l2}.Nie otwieratprzeddniem 06.03.2019r. do godz.l1:00".

2) zmiang dotychczasowego pkt 13.1. SIWZ na nastgpuj4cy:
13.1. Oferty powinny byt zlohone w siedzibie Zarnawiaj4cego w Warszawie przy ul.
Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 06.03.2020 r. do godziny 10:00.

3) zmiang dotychczasowego pkt 15.1. SIWZ na nastgpuj4cy:
15.1 . Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej 120, w
Warszawie, w sali nr 311 w dniu 06.03.2019 r., o godz. 11:00.

W wyniku zmiany Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zarnawiaj1cy
dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt I ustawy Prawo
zatrt6wiefi publ icznych.

JednoczeSnie, zgodnie z art. l2a ust. 3 ustawy Pzp, Zarnawiaj4cy niezrvlocznie po

zarnieszczeniu zmiany tre6ci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieh Publicznych,
zarrtieszcza informacjg o zmianach na stronie internetowej.

W zal4czeniu:
I . Uzupelniona Dokumentacja techniczna
2. Aktualne Przedmiary rob6t

M.S. 221 55-89 -269, zzp@zdm,w aw.pl


