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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Wykonanie rob6t budowlanych dla zadafi z bud2etu obywatelskiego z podzialem na 8
czgSci".

Nr postgpowania: ZDMIUMIDZP 123 IPN 120 120

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. I pkt
3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowiefi Publicznych (Dz. U.
z 2019, poz. 1843) odpowiada na pytania Wykonawcy oraz dokonuje zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia poprzez skorygowanie warunku opisanego w
pkt 7.2.2.1., skorygowanie przedmiar6w rob6t w czgsci 4 i 8 oraz zmiang terminu skladania i
otwarcia ofert.

Pytanie I
W zwipku z zarriarem zloilenia oferty w postgpowaniu przetargowym pn. ,,Wykonanie rob6t
budowlanych dla zadart zbudzett obywatelskiego z podzialem na 8 czgSci", nr postgpowania
ZDMN}l[.lDZPl23lPNl2Dlz} zwracamy sig do Zarnawiq4cego z proSb4 o informacj Q, czy
Zartawiajqcy dopuSci zastosowanie prefabrykat6w drogowych (krawg2niki, opomiki,
betonowa kostka brukowa, plyty betonowe, obrzela) o parametrach niezgodnych z
zarzEdzeniem m 168212017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia23.l0.20l7r. w zakresie ich
wlprodukowania w oparciu o betony na bazie kruszyw kamiennych bazaltowych
i nawierzchni plukanej.

Odpowiedi
Zamawiajqcy informuje, 2e posiada stosowne odstgpstwo w sprawie zastosowania
krawg2nik6w betonowych, obrze|y betonowych i plyt betonowych o innych parametrach niZ
dopuszczalne, zgodnie z zarz4dzeniem nr 168212017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23
puldziernika 2017 r. Zamawiaj4cy dopuszcza u|ycie standardowych prefabrykat6w
betonowych wykonanych na bazie innych kruszyw kamiennych, kt6re bgdq jednocze6nie
spelnialy parametry techniczne wymienione w spec yfi kacj i techn icznej.

Fytanie 2
Wnosimy o zmiang warunk6w udzialu w postgpowaniu w zakresie zdolnoSci technicznej lub
zawodowej. Postawione warunki nie sA odzwierciedleniem zakres6w rob6t dla
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poszczeg6lnych czgSci postgpowania. Tak postawione wyg6rowane wymogi ograniczajq
konkurencjg.
Dla przykladu dla CzgS(, l: Poprawa bezpieczefstwa pieszych i rowerzyst6w na Wale
Miedzeszyriskim przy Krynicznej - szerszy chodnik postawiony wym6g to co najmniej 2
zadania polegaj4ce na remoncie lub przebudowie lub budowie dr6g publicznych klasy
min. Z w granicach miasta, w zakresie ulo2enia nawierzchni z plyt betonowych lub
kostki betonowej lub kostki kamiennej o powiezchni min. I 000 m2 ka2de.
Dla CzES(,2: Przebudowa drogi rowerowej wzdltt? Alei KEN na odc. od ul. W4wozowej do
Lasu Kabackiego postawiony wym6g to co najmniej 2 zadania polegaj4ce na remoncie lub
przebudowie lub budowie dr6g publicznych klasy min. Z w granicach miasta, w zakresie
ulo2enia nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni min. I 000 m2
oraiz nawiezchni z plyt betonowych lub kostki betonowej lub kostki kamiennej
o powierzchni min.500 m2 kaLde

Dl a por6wnania w podobnym po st gpowan iu oznaczonym ZDNIIU MIDZP t 21 /PN/ I 8/2 0
Budowa dr6g rowerowych: ul. Saska, Egipska, Bora - Komorowskiego oraz pas6w
rowerowych: ul. Meissnera, Abrahama, Umirlskiego oraz uzupelnienie dr6g rowerowych
ul. Jugoslowiariska i ul. Fieldorfa w ramach projekt6w zbudaett partycypacyjnego ten sam
Zanawiaj1cy inaczej podchodzi do wymogu w zakresie zdolnoSci technicznej lub zawodowej
- tam postawione warunki sq odzwierciedleniem zakres6w rob6t dla poszczeg6lnych czgsci
postQpowania i dla przykladu dla CzgS6 l: Droga dla rower6w na ul. Bora - Komorowskiego
na odcinku od ul. Afrykanskiej do ul. Abrahama postawiony lvym6g to co najmniej I robotg
budowlan4 na lrwotg nie mniejszq nrt I 000 000 zl (ieden milion) brutto polegajqcq na
budowie lub przebudowie drogi, obejmuj4c4: drogg dla rower6w lub drogg dla rower6w
i pieszych lub pas ruchu dla rower6w.
Prosimy o ujednolicenie postawionych warunk6w na tresci adekwatne co do zakres6w prac na
poszczeg6lnych czgSciach np.: co najmniej 2 zadania polegaj4ce na remoncie lub
przebudowie lub budowie dr6g publicznych, obejmujqce drogg dla rowerriw lub drogg
dla rower6w i pieszych lub pas ruchu dla rower6w lub chodnik.

OdpowiedZ
Zamawiaj1cy pozostawiabezzmianwarunki udzialu w postgpowaniu w powylszymzakresie.

$rtanie 3
Z uwagi na obowi4zujqcy w Polsce stan zagro2enia epidemicznego prosimy o dopuszczenie
skladania gwarancji wadialnej w wersji elektronicznej, opatrzonej wainym
elektronicznym podpisem.
ProSba jest spowodowana tym, 2e czgsc ubezpieczycieli na rynku od dnia dzisiejszego wydaje
gwarancje wadialne tylko w spos6b elektroniczny, aby unikn46 ryzykazartzeniawirusem.

OdpowiedZ
ZamawiajEcy wyrula zgodg na zloi,enie gwarancji wadialnej w wersji elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem. Powy2szenale?y wyslad na adres dzp@zdm.waw.pl .

Pytanie 4
W zwiqzku z zartiarem zlo2enia oferty w postgpowaniu przetargowym pn. ,,Wykonanie rob6t
budowlanych dla zadafizbud2etu obywatelskiego zpodzialem na 8 czgsci - CzgS(,8: Remont
Scie2ki rowerowej - Kasprowicza na odc. od Kasprowic za 60 do skrzyzowania Kasprowicza z
al. Zjednoczenia", nr postgpowania ZDMIUMIDZP23IPN/})12} zwracamy sig do
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Zamawiajqcego z proSbq o podanie wymaganych wymiar6w tablicy informacyjnej "Bud2et
Obywatelski..."

OdpowiedZ
Zanawiaj1cy informuje, 2e wymiary tablicy informacyjnej ,,Budzet Obywatelski..." nale|y
przyjq(, zgodnie z Za\Ecznik nr 3 - STWiOR - wzorce budzet partycypacyjny stano*i4cy
zalqcznik do OPZ.

Pytanie 5
W zwipku zzarrriarem zloZenia oferty w postgpowaniu przetargolvym pn. ,,Wykonanie rob6t
budowlanych dla zadah z budzetu obywatelskiego zpodzialem na 8 czgsci - CzgS(,8: Remont
Scie2ki rowerowej - Kasprowiczanaodc. od Kasprowicza6} do skrzyZowania Kasprowiczaz
al. Zjednoczenia", nr postgpowania ZDMlUMlDZPZ3lPNl2ll2} zwracamy sig do
Zamawiajqcego z proSb4 o wzajemne dostosowanie pozycji kosztorysowych (od poz. 24 d.4
do poz. 27 d.4) dotyczqcych warstw bitumicznych Scie2ki rowerowej / drogi dla rower6w z
gruboSciami warstw bitumicznych przedstawionych na rysunku nr 7 "SZCZEGOI-Y
KONSTRUKCYJNE". Wedlug czego (kosztorys / rysunek) bgdzie naleZalo do wykonawcy
wykonanie przedmiotu zam6wienia? Prosimy r6wnie2 o informacj g, czy pozycje przedmiaru
nr 26 d.4 i27. d.4 dotycz4 nawierzchni Sciezki rowerowej. JeSli nie, prosimy o podanie dla
jakiej kategorii ruchu (KR) nalezy je wyceni6 w ofercie. Czy w ofercie nalely uwzglgdnid
skropienie emulsj4 bitumicznq warstw pod warstw4 Scieraln4 i wi4hEc4?

Odpowiedf
Zamawiaj4cy informuje, 2e wykonanie przedmiotu zam6wienia nalely przyjqt, zgodnie z
pozycjami przedmiarowymi zawartymi w kosztorysie ofertowym. Pozycje przedmiaru 26 d.4
i 27. d.4 dotycz4 warstw konstrukcji zjazdu w ci4gu drogi rowerowej. W ofercie nalely
uwzglgdnid dwukrotne skropienie nawierzchni emulsj4 asfaltow4 - Zamawiaj4cy dodal
pozycjg przedmiarowE.

Pytanie 6
W zwipku z zarniarem zlolenia oferty w postgpowaniu przetargowym pn. ,,Wykonanie rob6t
budowlanych dla zadafizbtdzett obywatelskiego zpodzialem na 8 czgsci - Czgild 8: Remont
ScieZki rowerowej - Kasprowiczana odc. od Kasprowicza 60 do skrzy2owania Kasprowiczaz
al. Zjednoczenia", nr postgpowania ZD}r4lUMlDZPl23lPNl2ll2} zwracamy sig do
Zamawiaiqcego z proSb4 o dodanie w kosztorysie pozycji dotycz4cej wykonania nawierzchni
z kostki granitowej 8/11 cm - opaska, ew. zmiang opisu poz. m 33 d.4.

Odpowiedi
Zamawiaj1cy informuje, 2e wykonanie przedmiotu zam6wienia nalely przyj1t, zgodnie z
pozycjami przedmiarolvymi zawartymi w kosztorysie ofertowym. Zamawiajqcy nie
przewiduje wykonania nawierzchni z kostki granitowej 8/11 cm.

Pytanie 7

W zwipku z zaniarem zloZenia oferty w postgpowaniu przetargowym pn. ,,Wykonanie rob6t
budowlanych dla zadafi z bud2etu obywatelskiego z podzialem na 8 czgsci - CzES(,8: Remont
Scie2ki rowerowej - Kasprowicza na odc. od Kasprowic za 60 do skrzy2owania Kasprowicza z
al. Zjednoczenia", nr postgpowania ZDMIUMIDZP23/PN1}}12} zwracamy sig do
Zamawiaj1cego z proSbq o dodanie w kosztorysie pozycji dotyczqcej wykonania nawierzchni
zplyt prowadz4cych,
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Odpowiedf
Pozycja dotycz4ca nawierzchni z plyl prowadzqcych ryflowanych zostala uwzglgdniona w
skorygowanym przedmiarze rob6t. Zamawiaj4cy skorygowal przedmiar rob6t i dodal w nim
pozycjg nr 32d.4.

Pytanie 8
W zwipku z zamiarem zloaenia oferty w postgpowaniu przetargolvym pn. ,,Wykonanie rob6t
budowlanych dla zadah z budzetu obywatelskiego z podzialem na 8 czgsci - Czg56 8: Remont
ScieZki rowerowej - Kasprowicza na odc. od Kasprowicza 60 do skzy2owania Kasprowicza z
al. Zjednoczenia", nr postgpowania ZDM/UMIDZP 123/PN/20/20 zwracamy sig do
Zamawiaj4cego z proSb4 o w odniesieniu do pozycji 39 d.5 o podanie Srednicy zasuw /
przewod6w wodoci4gowych na kt6rych s? zamontowane (w podziale na iloSci dla
poszczeg6lnych Srednic),

Odpowiedi
Srednice zasuw/przewod6w wodoci4gowych nale2y przyj4c zgodnie ze stanem istniej4cym
stanowi4ce standardowe roztirqzania stosowane przez wlaScicieli sieci przy tego typu
infrastrukturze.

Pytanie 9
W zwi4zku z zartiarem zlolenia oferty w postgpowaniu przetargowym pn. ,,Wykonanie rob6t
budowlanych dla zadah z bud2etu obyrvatelskiego z podzialem na 8 czgdci - CzgS6 8: Remont
6cie2ki rowerowej - Kasprowicza na odc. od Kasprowicza 60 do skrzy2owania Kasprowicza z
al. Zjednoczenia", nr postgp owania ZDMIIJM/DZP|23/PN/20/20 zwracamy sig do
Zamawiajqcego z pro5b4 o w odniesieniu do pozycji 43 d.5 o podanie typ6w (z podaniem
poszczeg6lnych iloSci) studni teletechnicznych (SK...),

Odpowiedf
Typy wlaz6w studziennych teletechnicznych nalezy przyj4t, zgodnie ze stanem istniejEcym
stanowi4ce standardowe rozwi4z ia stosowane przez wlaicicieli sieci przy tego typu
infrastrukturze.

htanie 10
Prosimy o zmiang warunk6w udzialu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub
zawodowej dla czgSci postgpowania nr 3, 4 i 7 i wykredlenie z warunku klasy dr6g
publicznych minimum Z.
Zakresy rob6t dla tych czgSci znajduj4 sig przy drogach nizszych klas, wigc postawiony
warunek w zakresie klasy drogi jest wyg6rowany i nieadekwatny do przedmiotu zam6wienia.

Odpowiedf
Zamawiaj4cy pozostawia bez zmian warunki udzialu w postgpowaniu w zakresie zdolnoSci
technicznej lub zawodowej dla czgSci postgpowania nr 3, 4 i 7.

Pytanie I I
Prosimy o wyjaSnienie zapisu SIWZ znajduj4cego sig przy okreSleniu warunk6w udzialu w
postgpowaniu w zakresie zdolnodci technicznej lub zawodowej ,,UWAGA: Warunek musi
by6 spetniony dla kazdej czgsci odrgbnie".
Zapis nie do kofca jest zrozumiaty, skoro dla kMdej czgici s4 inaczej sformulowane te
wymagania. Czy Zamawiaj4cy dopuszcza poslugiwanie sig tym sam)4n
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doSwiadczeniem/referencjq/poSwiadczeniem w przypadku sktadania oferty dla kilku czgSci,
jeSli jej tre56 spelnialaby warunki udzialu dla wigcej ni2 jednej czgSci postgpowania?
Zapis w SIWZ:
7.2.2. zdolnoSci technicznej lub zawodowej, tj.:
7.2.2.1. Wykonawca nie wczeSniej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jeheli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal:
dla czgSci I:
co najmniej 2 zadania polegaj4ce na remoncie lub przebudowie lub budowie dr6g
publicznych klasy min. Z w granicach miasta, w zakresie ulo2enia nawierzchni z plyt
betonowych lub kostki betonowej lub kostki kamiennej o powierzchni min. I 000 m2 ku2de.
dla czg5ci II:
co najmniej 2 zadania polegaj4ce na remoncie lub przebudowie lub budowie dr6g
publicznych klasy min. Z w granicach miasta, w zakresie ulozenia nawierzchni z mieszanek
mineralno-asfaltowych o powierzchni min. I 000 m2 oraz nawierzchni zptyl betonowych lub
kostki betonowej lub kostki kamiennej o powierzchni min. 500 m2 kuhde.
dla czgSci tII i IV:
co najmniej 2 zadaria polegaj4ce na remoncie lub przebudowie lub budowie dr6g
publicznych klasy min. Z w granicach miasta, w zakresie uloZenia nawierzchni z plyl
betonowych lub kostki betonowej lub kostki kamiennej o powierzchni min.2 000 m2 kuizde.
dla czgSci V:
co najmniej dwa zadania polegaj4ce na remoncie lub przebudowie lub budowie dr6g
publicznych klasy min. Z. w granicach miasta, w zakresie uloZenia nawierzchni z mieszanek
mineralno -asfaltowych o powierzchni min. 2 000 m2 oraz nawierzchni zplyl betonowych
lub kostki betonowej lub kostki kamiennej o powierzchni min. I 000 m2 kuzde.
dla czgSci VI:
co najmniej dwa zadania polegajqce na remoncie lub przebudowie lub przebudowie lub
budowie dr6g publicznych klasy min. Z. w graricach miasta, w zakresie uloZenia nawierzchni
z mieszanek mineralno -asfaltowych o powierzchni min. I 000 m2 oraz nawierzchni z plyt
betonowych lub kostki betonowej lub kostki kamiennej o powierzchni min. I 000 m2 kazde.
dla czgSci VII i VIII:
co najmniej dwa zadxria polegaj4ce na remoncie lub przebudowie lub przebudowie lub
budowie dr6g publicznych klasy min. Z. w granicach miasta, w zakresie ulozenia nawierzchni
z mieszanek mineralno -asfaltowych o powierzchni min. I 000 m2 oraz nawierzchni zptyt
betonowych lub kostki betonowej lub kostki kamiennej o powierzchni min. I 000 m2 kulde.
UWAGA: Warunek musi by6 spelniony dla kazdej czgsci odrgbnie.

OdpowiedZ
Zamawiilqcy informuje, 2e dopuszcza poslugiwanie sig tym samym
doSwiadczeniem/referencjq/poSwiadczeniem w przypadku skladania oferty dla kilku czgsci,
jeSli jej tre56 spelniat,bgdzie warunki udzialu dla czgsci dla kt6rych zostanie zloaonaoferta.
Warunek opisany w pkt 7.2.2.1. zostanie skorygowany w powyZszym zakresie.

Pytanie 12

Czy Zamawiajqcy dopuszcza zloZenie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej w
wersji elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym ubezpiecryciela? Jezeli tak,
prosimy o wskazanie adresu e-mail do wyslania ww. dokumentu. Informujemy,2e z uwagi na
obowipuj4cy stan zagro2enia epidemiologicznego, wielu tbezpieczycieli wydaje gwarancje
wadialne tylko elektronicznie, celem unikni gc ia zar ahenia wirusem.

Odpowiedf
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Zanawiajqcy wyr&a zgodg na zloaenie gwarancji wadialnej w wersji elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem. Powy2sze nale2y wysla6 na adres dzp@zdm.waw.pl

W zwiqzku z poryzszyrn Zamawiaj4cy dokonuje korekty warunku opisanego
w punkcie 7.2.2.1 poprzez wykreSlenie zdania,,U\ AGA: Warunek musi by6 spelniony dla
kaidej czqSci odrgbnie".

Zunawiaj4cy zarnieszcza poprawione przedmiary rob6t na swojej stronie
www.zdm.waw.pl w oddzielnym pliku.

Nowv termin skladania i otwarcia ofert
Skladanie ofert: 06.04.2020 r. g. 10:00
Otwarcie ofert: 06.04.2020 r. g. 10:30

W zwiqzku z poryzszyrn w rozdziale I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1., otrzymuj4 nowe
brzmienie:

8.12. ,,Ofertg nale2y umieScid w zamknigtym opakowaniu, uniemo2liwiaj4cym odczyanie
zawartodci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by6 oznaczone nazv,t4

(firm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zan4d Drog Miejskich ul. Chmielna
120,00-801 Warszawa oraz op'isane ,,Wykonanie rob6t budowlanych dla zadai z budZetu
obywatelskiego z podzialem na 8 czgSci. Nr postgpowania ZDMNMlDZPl23lPNlz0l20.
Nie otwierad przed dniem 06.04.2020r. do godz. 10:30".

13.1. ,,Oferty powinny by(, zloione w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy
ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 06.04.2020r. do godziny l0:00"
I 5.1 . ,,Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej 120, w
Warszawie, w sali nr 1, w dniu 06.04.2020r., o godz. 10:30"

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiaj4cy
dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie 2art.38 ust. 4a pkt l) ustawy PZP.

JednoczeSnie zgodnie z art. l2a ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajqcy niezwlocznie po
zamieszczeniu zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieri Publicznych,
zamieszcza informacjg o zmianach na stronie internetowej.
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