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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie ptzetargu nieograniczonego na:

Modernizacja o5wietlenia ulicznego ,n- ..-u.h programu ,,SOWA o5wietlenie

zewngtrzne":
Czq56 1:

ulica Szczgsliwicka, na odcinku od Alei Jerozolimskich do ul. Dickensa

Ulica Stryjlnshch, na odcinku od ul. Plaskowickiej do ul. W4wozowej

CzgS(22
Ulica Jarzgbskiego, na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Zeromskiego

ulica Lektykarst 
", 

n" odcinku od ul. Podczasryriskiego do ul. Rudzkiej

Ulica Sosnkowskiego, na odcinku od ul. KoSciuszki do Alei Jerozolimskich

Czg5d 3:
Ulica Plowiecka, na odcinku od ul. Trasa Siekierkowska do ul' czecha

Ulica Jagielloriska, na odcinku od ul. Marcinkowskiego do Al' solidarnosci

CzgS( 4z

Ulica Krucza, na odcinku od Alei Jerozolimskich do ut. Pigknej

Wgzel TrasY Lazi
Wizel Trasy Lazi ryriskim
Nr postgPowania

t. I pkt

3) ora zmrany
z 201
treSci mlarow

rob6t

Pytanie nr I 
' don,szcza do 'ejsce zaprojektowanych slup6w

Czy zamawiaj4cy dopttszcza do -stosowanta 
w ml

oSwietleniolvych stalowych spawanych metod4 bezszwow4 , slupy ze szwem widocznym np'

przedstawione na zdjgciach stupy spawane metod4 topnikow4 zastosowane na ul
^Szaser6w 

i Kruczkowskiego *ido.rt " 
naponiZszych zdjEciach .

Dla por6wnania przedstawiono r6wnie2 ozrraczony liter4 C slup bezszwowy spawany

metod4 plazmow4.

OdpowiedZ:
Wszystkie sluPY maj4

specyfikacj 4 techniczn4
zostal wykonane w technologii szwu niewidocznego' zgodnie ze

i projektem.
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Pytanie nr 2
iry ,*rru*iajqcy dopuszcza do stosowania w czgsci 4 zadarria pn. Remont oSwietlenia

drogowego ul-Kruczej slupy oSwietleniowe wyposaZone rv herb Warszawy lvz6r historyczny

* ,iiejrci zaprojektowanego i uzgodnionego z WKPP herbu wz6r tzw.,,nowoczesny"

Odpowiedz:
Slupy maj4 by6 wykonane zgodnie z projektem i uzgodnieniem wKPP.

gki slupowej . Na zal4czonych rysunkach

podane s4 wYmiarY wnqki 85 x300 mm '

B-lI orurEKW 2035 Posiadaj4 wYmiarY

2enie bEd4 mogly zosta( zamontowane

iaj4cy ich obslugq konserwacyjnA '

0dpowiedZ:
Wszelkie materialy zastosowane podczas reahzacii przedmiotowej inwestycji maj4 byi

zgodne z projektem i uzgodnieniami w nim zawartymi'

warunkiem koniecznym do przeprowadzenia

Iegaj4cych odrzuceniu oddzielnie dla ka2dego

ie przeProw adzona aukcj a?

rowadzenia aukcji elektronicznej dla

5120 iest zloLenie co najmniej 2 ofert

przypadku 1 oferty przeprowadzenie

Pytanie nr 5
iry prr"prowadzenie aukcj i bEdzie obligatoryjne?

u dla danej czqSci

i elektronicznej nie
og4 oni Pozostawi6

swoje oferty bezzm\an.

prowadzenia aukcji elektronicznej, gdy2 w

ona do zawyzenia wartoSci zloZonych ofert'

zah4czen\a w swojej ofercie kosztorysu

56 moZe zostad jednak zavtyZona, gdyZ

celowo zawyzal, ceny, aby wartoS6 ofert w

post4pieri podczas aukcji, a realizacja inwe

iytn.ri" mniej jeSli okaze sig 2e w ramach
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jej wartoS6 moZe pozosta(, zavtyZona. Dodatkowo jesli podczas aukcji wykonawca dokonuj4c
post4pieri obniZy wartoS6 swojej oferty, pozostanie problem jak dostosowa6 zaoferowan4

ostatecznie cenE do ceny i warto6ci kosztorysu ofertowego.
Reasumuj4c prosimy o odst4pienie od aukcji elektronicznej.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie odst4pi od aukcji elektronicznej w postgpowaniu nr ZDMNM/DZP/401PN135120.
tJdzia\ w aukcji elektronicznej dla oferent6w, kt6rych oferty nie zostaly odrzucone, nie jest

obligbtoryjny. Oferent moLe zloiry| ostateczn4 ofertg cenow4 na pierwszym etapie i nie uczestniczy6

w aukcji elektronicznej.

Pytanie 7
ul. Jarzgbskiego, na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Zeromskiego

1.1 Proszg o przestanie dokumentacji obliczeniowej dla wersji 2 w kt6rej przedstawione sQ

wyniki sytuacji drogowych. Dla wariantu 2 pojawiaj4 sig obliczenia tylko dla przejScia dla

pieszych.
OdpowiedZ:
Zaiawiajqcy zal4czyl do dokumentacji projektowej obliczenia fotometryczne dla wariantu nr

2 oprawy oSwietleniowej dla ulicy Jarzqbskiego.

Pytanie nr 8
..i. L.ktykurska, na odcinku od ul. Podczaszyiskiego do ul. Rudzkiej

2.1 W obliczeniach dla syt.l przyjgto klasy chodnik6w 53 oraz 54 dla sy1.2 przeigto 32 otaz

CE2. W sytuacji 2 wnosimy o zastosowanie klas oSwietleniowych juk * sytuacji I kt6re jest

adekwatna do oSwietlenia chodnika ? Niepoprawne jest stosowanie klasy CE dla oSwietlenia

chodnika.

2.2 Proszg o wyjasnienia obliczef dotycz4cych sytuacji nr 2. w obliczeniach

obr6cenie slupa wzglgdem jezdni ( nie jest on ustawiony prostopadle do iezdni

przylEto

)Na
zdjgciach streetview ul. Lektykarskiej nie wida6, aby stupy byly obr6cone'

svt2iDEnsslanowania

Roarirlzcroaia ogrurv

L
ffiu r'
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OdpowiedZ:
2.1 i 2.2 Sytuacja nr 2 - Zanawiajqcy wyjaSnia, 2e obliczenia dotycz4 sytuaclt na

skrzyZowaniach, gdzie projektowan" t4 ruS*i.tlacze na slupach z wysiggnikami podw6jnymi

(wysiggniki typu,,V")

Pytanie nr 9

ui. Sosnkowskiego, na odcinku od ul. KoSciuszki do Alei Jerozolimskich

3.1 czyjest mo2liwos6 zmiany klasy oswietleniowej dla chodnik6w w przypadku sytuacji 3,

z klasy 53 na klasg 54 ?

Odpowiedi:
Nale2y zachowa1 klasg oSwietlenia chodnika 53'

3.2Proszg o okreslenie ilosci dla kazdego z typ6w lPraw dla wariantu2 obliczefr dla ul'

Sosnkowskiego, na odcinku od ul. KoSciuszki Oo Rtei Jerozolimskich? DostQpne sq jedynie

iloSci dla wariantu 1 (w wariancie I jest 6 rodzaj6w opraw, a w wariancie 2 jest 5 rodzaj6w

opraw).
OdpowiedZ:
Zamawrajqcy wymaga sPelnienia

zastosowania wigkszej lub mniejszej
norrn oSwietlenio!\Ych dla danej ulicy (moZliwoSi

ilo56 rozsyl6w)

og6w dla przejS6 dla pieszych, w zakresie

oraz r6wnomiernoSci dla obydw6ch tych

mentu (wltycznych) dotycz4cych oSwietlenia

przejst dla pieszych do kt6rego wykonawcy powinni sig odnosid w swoich obliczeniach'

OdpowiedZ:
ZaiawiajEcy informuj e,2e w projekcie przyjqto nastqpuj4ce wymogi w zakresie oSwietlenia

6w norny PN-EN l32}l-l oraz 13201-2 naleZy potwierdzi6

zeg6lnym uwzglgdnieniem oswietlenia przejs6 dla pieszych. wartosc

Srednia pionowego natgZeniaoSwietlenia na przejSciu dla pieszych > 501x"'
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Pytanie nr 11

W dokumentacji przetargowej Zamawiaj4cy wymaga zak'resu regulacji : 0o - 20" (monta?

bezpoSrednl). Czy moZliwe jest zastosowanie opraw zregulailq 0 do +l5st lub O do -15st,

przy spelni enlnt zaloleri sytuacj i oSwietleniowych zgod ny ch z dokumentacj 4?

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy dopuszcza zastosowania opraw oSwietleniolvych z regulaciq 0 do +15 stopni

lub 0 do -iS-rtopri, przy konieczno5ci spelnieniu zaLoZensytuacji oSwietlenio''vych zgodnych

z dokumentacj4.

Pytanie nr 12

Czy moZliwe jest zastosowanie

lepszej ZywotnoSci opraw (L90
, wsp6lczynnika utrzymania o wartoSci 0,85 wynikaj4cego z

I 00 b00h), w projekcie przyjgto wsp6lczynnik : 0,8?

Odpowiedf: . t_!,
NaGZy zastosowa6 oprawy oSwietlenia o wsp6lczynniku uttzymania wartoSci na poziomte

0,8 (L9o 100 ooo h).

Pytanie nr 13

W wytycznych dla wariantu 2. Zamawiaj4cy w projekcie wykonawczymZamawiai4cy zawarl

zapis: ,,Oprawa modulowa trzyelementowai' prosimy o potwierdzenie,2e Zamaw\aj4cy uzna

spelnienie tego warunku poprzez zaoferowanie oprawy dwukomorowej, skladaj4cej sig

o'sobnej komJry z ukladem opiy"rty- i osobnej komory z ukladem zasilal4cym?

?ffitTj!,., uoo.rrr"ra zasto sowanie opraw o Swietl eniovvych dwuelementowych'

Pytanie nr 14

w dokumentacji przetargow ej zamawiaj4cy zawarl wym6g, aby opraw? bvt? zarnykana na

klips wyko nany ze stali iierdzewnej. rrosimy o dopuszczenie, jako rozwi4zanie r6wnowa2ne

oprawy zamykanej w inny spos6b 
-np. 

za po-o.4 s*b umozliwiaj4cych przykrgcenie klapy

rewizyjnej komory z uklaiem zasilaj4cym oprawy, beztzycianarzgdzi'

tflll;tTrtzc, ooorrrr"ra zastosowanie opraw oswietleniolvych zamykanych w inny spos6b'

bez uZycia natzgdzl

Pytanie nr 15

zamawiajqcy w projekcie wykonawczym wymaga klasy korozyjnosci c5 zgodnie z ISO

9223.
ISO 9223 daje wytyczne dla prawidlowego pomiaru odpornosci na korozlg dla okaz6w

ocynkowanych ogniowo
Ogniowo powierzchnie ocynkowane nie s4 na ogol badana w tescie odpomoSci na slon4 mglg'

Cynkowanie ognio*e u,it*urru cynku wqglany po wystawieniu na Srodowisko naturalne'

chroniEc w ten ,porOU metal powioki i ,-"ni.3tru szybkoS6 korozji' Wqglany cynku nie sE

wytwarzane, gdy pr6bka jest wystawiona ia dzialanie mgly solnej, zatem ta metoda

testowania nietaSe dokladnoSci pomiaru odpornoSci na korozjg.

W zwi4zku z povly*szym, prosimy o u,,'*i. spelnienia po yLszego wymogu w przypadku

posiadania badania ISO g22l lub ISO 12944-2, co potwier lza odpornoS6 opraw w bardzo

zasolonym Srodowisku, czYli C5 '

OdpowiedZ:
Zamawrajqcy dopuszcza zastosowania opraw oSwietleniolvych o potwierdzonej klasie

korozyjnoi"irgodnie z normami ISO 9227lub ISO 12944-2'
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Pytanie nr 16
Zamawiajqcy w projekcie wykonawczym wpisal wym6g: ,,Stopief odpornoSci klosza na

uderzenia mechaniczne - min. IK09, mozliwoS6 podwyzszenia do IK10" , prosimy o

potwierdzenie,2e Zamawrajqcy :uzla warunek za spelniony w przypadku posiadania ptzez

of..o**. oprawy stopnia odpornoSci klosza na uderzenia mechaniczne - min' IK09.

Stawianie ni etapie przetargu warunku mo2liwoSci osi4gnigcia danego parametru jest

nieweryfikowalne.
Odpowiedf:
Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie

odpornoSci na uderzenia mechaniczne IK
opraw oSwietleniowych z kloszem o stopniu

09.

Pytanie nr 17

Zamawiajqcy w projekcie wykonawczym wpisal wymog: ',Material 
odblysnika: poliwqglan

(pC)" . fiosi*y o wykreslenie tego zapisu, poniewaz nie wplywa on na o_si4gnigte parametry

o swietlenio w e, zaw gZaj e dyni e grono produc ent6w opraw o swi etleniov\rych.

OdpowiedZ:
Zaiawiaj4cy dopuszcza zastosowanie opraw oSwietleniolvych wykonanych w technologii

innej ni2 odblySnikowa.

Pytanie nr 18

Jakie s4 iloSci poszczeg6lnych typ6w opraw dla wariantt 2 obliczeri dla ul' Stryjenskich?

Dostgpne s4 jedynie iloSci dia wariantu 1- (w dzaje opraw, a w wariancie 2

s4 3 rcdzaje opraw, wigc nie mohna odcz z wariantu 1)' JeSli jest to

mozliwe, to proszg o iloSci koresponduj4ce z uacja nrl - 10sa)'

Odpowiedi:
Zamawiaj\cy zalqczyldo dokumentacji projektowej obliczenia fotometryczne dla wariantu nr

2 oprawy oSwietleniowej dla ulicy Stryjeriskich'

Pytanie nr 20

izy moZliwe jest zastosowanie wsp6lczynnika utrzymania o wartoSci 0'85 wynikajqcego z

lepszej ZywotnoSci opraw (L90 l00bOOfr), ni2 te podane w dokumentacji w wariancie 2?

OdpowiedZ: . __-_,^t^
NateZy zastosowai oprawy o6wietlenia o wsp6lczynniku utrzymania warto6ci na pozlomre

0,8 (L90 100 000 h).

uwzglgdni6 w swojej wycenie? Prosimy o ewen

purutn.t.o* opraw, kt6re s4 przezrraczone do wymiany'

Odpowiedf:
Wyto.ra*ca powinien uwzglgdni6 zgodnie z dokumentacj4 monta1 136 opraw:

- 118 szt. montowanych na projektowanych slupach

- i8 szt. montowanych na slupach istniej4cyc

Pytanie nr 22
w przedmi arze rob6til55tos20kr (Szczgsliwicka) uwzglEdniono montaz 45 kpl' slup6w 10m'

Weatug zestawienia material6w nalely z montowa6 ltupy z jednym wysiggnikiem na

*ysokJSci 10m i drugim wysiggnikiem na wysokoSci 6m. Natomiast wedlug rysunkow i
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schemat6w nale?y zamontowa6 slupy o wysokoSci 1lm z jednym wysiggnikiem realizuj4cy
zawieszerie oprawy na wysokoSci lOm oraz z drugim wysiggnikiem realizuj qcy zawieszenie

oprawy na wysokoSci 6m. Jakie slupy wykonawca ma uwzglgdni6 w swojej wycenie.

OdpowiedZ:
Zgodnie z dokumentacjqnaleZy zamontowa6 slupy 11 m:
. z wysiggnikiem pojedynczym(1,515) na wysokoSci l0 m oraz z wysiggnikiem
pojedynczym(l/5) na wysokoSci 6 m wrazzfundamentem prefabrykowanym - 40 szt.
. dwukomorowy z wysiggnikiem pojedynczym(1,5/5) na wysokoSci 10 m otaz z
wysiggnikiem pojedynczym(ll5) na wysokoSci 6 m v,fiaz z fundamentem prefabrykowanym -
1 szt.
. wzmocniony dwukomoro.vq., z wysiggnikiem pojedynczym(7,515) na wysoko6ci 10 m

oraz z wysiggnikiem pojedynczym(1/5) na wysoko5ci 6 m wraz z fundamentem

prefabrykowanym - 3 szt.'. ', 
wysiggnikiem pojedynczym(1,5110) na wysokosci 10 m wraz z fundamentem

prefabrykowanym - I szt.

Pytanie nr 23
W przedmiarze rob6t i158tso20kr uwzglgdniono przeniesienie 1 sygnalizatora, a w

uwzglgdniono
na\zatory s4 w st

2e przeniesienie

wymian4 odcink6w kabla sygnalizacyjnego. E

sygnalizacyjnego jaki wykonawca ma uwzglgdni6 w swojej wycenie?

Odpowiedf:
Zaiawiajqcy informuj e,2e naleZy wyceni6 jedynie przeniesienie sygnalizatora, bez koszt6w

materialu.

go) uwzglgdniono monta? 52 kpl slup6w o

nalely zamontowad slupy z wysiggnikiem

edlug rYsunk6w i schemat6w naleZY

wykonawca ma uwzglgdni6 w swojej

wycenie?
Odpowiedi:
Zgoanie z dokumentacj4 technicznq slupy o wysokoS( 10 m z wysiggnikiem na wysokoSci

9m.

Pytanie nr 25

W przedmiarze rob6t i154tso20kr uwzglgdniono przeniesienie 1 sygnalizatora, a w
przedmiarze i149tso20kr uwzglEdniono 

- 
przeniesienie 2 sygnalizator6w' Prosimy o

potwierdze nie, 2e w/w sygnalizitory s4 w stanie umo2liwiaj4cym ich przeniesienie' Prosimy

i6wnieZ o potwierd r"ni"l Ze przenieslenie w/w sygnalizator6w nie bEdzie sig wi4zalo z

wymian4 odcink6w kabla sygnalizacyjnego. Ewentualnie poproszQ o podanie ilo6ci kabla

sygnalizacyjnego jaki wykonawca ma uwzglgdni6 w swojej wycenie?

Odpowiedf:
Zaiawiajqcy informuj e,2e nalehy wyceni6 jedynie przeniesienie sygnalizatora, bez koszt6w

materialu.

Pytanie nr 26
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Prosimy o odst4pienie od wymogu dotycz4cego parametr6w opraw o6wietleniowych cyt.:

,,r6Znica danych fotometrycznych proponowanej oprawy r6wnowaznej nie powinna byi
*igkrru nii+ 5Yo w stosunku do podanych ponizej", pod warunkiem przedstawienia obliczefr

fotfmetrycznych potwierdzajEcych spelnienie wymaganych klas oSwietleniowych. W naszej

ocenie wskazana Y,rzywa iozsylu SwiatloSci z tolerunciE +5yo ogranicza konkurencjq

wylEcznie do dw6ch wariant6w opraw oSwietleniolvych.

OdpowiedZ:
Zaiawiajqcy informuje, ze odstgpuje od wymogu dotyczEcego parametr6w opraw

oSwietleniolvych w zakresie krzywej rozsylu SwiatloSci'

Pytanie nr 26
z uwagi na rozbiehnosci w opisie parametr6w technicznych opraw oSwietleniolYych ,,wariant

7" orai,,,wariant 2", prosimy o jednornaczne wskazanie wymaganych zakresow temperatur

barwowych Lr6delj*iuttu dia wszystkich zadari oraz lokalizacji (drogi, chodniki, ptzejlcia

dla pieszych itd.).

0dpowiedi:
Zamawiaj4cy informuj e, 2e dla ci4g6w ulic nalezy zastosowao oprawy oSwietleniowe o

temperaturze barwow ej Lr6del swiatla r6wnej 3000 K el- rco/o), a dla przeild dla pieszych -
s700 K (+l- r0%).

Pytanie nr 27

z twagi na rozb\elnosci w opisie parametr6w technicznych opraw oswietleniolvych "wariant
1,, oraz,,wariant 2", prosimy o jeinoznaczne wskazanie minimalnej trwaloSci zr6del Swiatla

dla wszystkich zadari.

Odpowiedf:
Minimalna trwaloS6 Lr6del Swiatla dla wszystkich opraw oSwietlenio\Yych wynosi min' 100

000 h.

Pytanie nr 28

Z tmagi narozb\elnoSci w opisie parametr6w technicznych opraw oSwietleniolvych "wariant
l" oraz,,wariant 2", prosimy o jedinoznaczne ruskazanie wymaganego minimalnego poziomu

o chrony' pr zed przepigciami dla wszystkich opraw o swietleniolvych'

OdpowiedZ:
Minimalny poziom ochrony ptzedprzepigciami dla wszystkich opraw wynosi 10 kv'

protokolu komunikacji pomiEdzy ukladem

oprawach oSwietleniowych' Czy v'rymaga sig

10v?

wymaga zastosowania analogowego 1-10 v protokolu. komunikacji migdzy

aj4cymla gniazdem NEMA Socket w oprawach oswietleniowych

Pytanie nr 30

z uwagi, ze w dla opraw oswietleniolvych wyma.ga sig gniazd NEMA, prosimy o

doprecyzow anie czy dostarczone oprawy musz4 posiada6 zaSlepki zwieraj4ce obwod o

stopniu szczelnoSci LP662

informuje, 2e wszystkie oprawy oswietleniowe muszQ posiadac zaslepki

w6d o stoPniu szczelnoSci IP 66'
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Pytanie nr 31

Analizuj4c wszystkie projekty zal.qczone do postgpowania zauwaZylilmy rozbieZnoici

wzglgdem wymaganych certyfikat6w dla opraw oSwietleniolvych. W wigkszoSci przypadk6w

dla,,Oprawy oSwietleniowe - wariant l" wymaga sig certyfikatu ENEC+ (lub r6wnowuimy),

natomiast dla ,,Oprawy oSwietleniowe - wariant 2" nie zawsze taki wym6g siE pojawia.

DomySlamy sig Ze intencj4 Zartawiaj1cego bylo rozszerzenie konkurencji poprzez podanie

dw6ch tozsamych produkt6w, jednak przy obecnych zapisach nie wynika, 2e oprav'ry z

wariantu I oraz wariantu 2 s4 produktami r6wnowa2nymi. Z uwagi na opisan4 powyZej

sytuacjg zwracarrry sig z proSbq o l.dnornaczne wskazanie czy w przypadku gdy dla jednego

wariantu oprawy o5*i.tl*io*"; *y-uga sig certyfikatu ENEC+ (lub r6wnowazny) bqdzie on

r6wnie2 wymagany dla drugiego wariantu oprawy?
est wydawany przez rriezalehnq od producenta

mu zweryfikowanie wiarygodno66 podawanych

iEcie zasilania, klasa ochronnoSci elektrycznej,

pobierana moc, skuteczno56 Swietlna, temperatura barwowa, strumieti Swietlny'

OdpowiedZ:
Zaiawiaj*cy informuje, Ze certyfikat ENEC+ wymagany jest dla kazdej oprawy

oSwietleniowej.

Pytanie nr 32
prosimy o uzupelnienie przedmiar6w o pozycjg dotyczqc4odtworzenia slupk6w blokuj4cych

parkowanie na chodnikach'

uzupelnil przedmiary rob6t budowlanych dla ulic Jagielloriskiej i Stryjeriskich o

z4ce odtwo rzeniaslupk6w blokuj4cych parkowanie na chodnikach'

6w do projektu zgodnych z opini4 Biura

zialu Ksila\towani a P rzestr zeni Publ icznej'

iach.

Odpowiedf:
Zamawiajqcy informuj e, Ze uzgodnienia z Wydzialem Ksztaltowania Przestrzeni Publicznej

BAiPP s4 aktualne i obowi4zuj4ce.

Pytanie nr 34
Piosimy o u jednolicenie wytycznych w

m.st. Warszawa, tzn. dla prac prowadz

powinna by6 uloZona na glgbokoSci co najm

gtgUotose uloZenia instalacji to co najmniej

Odpowiedi:
zamawrujqcy informuje, ze wszystkie roboty ziemne naleZy wykonywai zgodnie z

wytycznym i Zarz4du Zieleni m. st' Wars zaw'

Pytanie nr 35
Prosimy o informacj g czy przepychy dhtasze niZ 10m moZna wykona6 jako przewierty

sterowanY?
OdpowiedZ:
zartawiajqcy informuj e,2e przepychy dlu2sze niz 10 metr6w moanawykonac jako przewiert

sterowanY.
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Pytanie nr 36
Bardzo prosimy o dol4czenie do dokumentaiy przetargowej rysunk6w z przykladowym

widokiem projektowanych szaf oSwietleniowych wraz z wymiarami.

W projekiach wykonawczych w opisach szaf oSwietleniowych brak wymiar6w szaf

oSwietleniolvych (dlugoS6 x szerokoS6 x wysokoSd ).
OdpowiedZ:
Zamawrujqcy nie precYzuje

Nale2y zamontowat szafY

funkcjonalnoSi.

konkretnych wymiar6w zewngtrznych szaf oSwietleniowych.

oSwietleniowe o wymiarach, kt6re zapewni4 ich peln4

Pytanie nr 37
Piosimy o dol4czenie do dokumentacii przetargowej rysunku z przehoiem uloZenia rur

oSwietleniowych i teletechni czny ch.

OdpowiedZ:
polo2enie rury oSwietleniowe i teletechni czne nalezy ustali6 zgodnie z ptzebiegiem trasy i

wymogami technicznymi. Zamawiaj4cy nie przedstawia rysunk6w z przekrojem utroZenia rur

oSwietleniowych i teletechnic zny ch

Pytanie nr 38
prosimy o uzupelnienie rysunk6w o wrysowanie tras_ rur kanalizacji teletechnicznej dla

potrzeisygnalizacj i orazodpowiednie zwigkszenie szerokosci wykopow i ilosci przewiert6w

w przedmiarze i rysunkach
OdpowiedZ:
zamawiaj4cy informuj e, 2e szetokos6 wykop6w uwzglgdnia ulozenie rur do kanalizacji na

potrzeby sygnalizacj i.

Pytanie nr 39
czy rury oslonowe dla kanalizacji oswietleniowej maj4 przechodzi6 ptzez projektowane

studnie kablowe, czY maj4je omija6?

Odpowiedf:
Rury oslonowe dla kanalizaciioswietleniowej maj4 omija6 studnie kablowe teletechniczne'

Pytanie nr 40

W dok -.ntacji przetargowej brak uzgodnieri z Zarz4dcami dr6g i teren6w poza pasem

drogowym zDM, czy za powyzsze uzgodnienia bgdzie odpowiadal Inwestor czy

Wykonawca?.
OdpowiedZ:
Zgody wymagane na etapie uzyskiwania zgloszenia na wykonywanie rob6t budowlanych

zostaly pozyskane od wlaScicieli dzialek poza pasem drogowym ZD.:lr/r' Zamawiai4cy

uzup elnil o dp o wie dn ie zal4cznikl

Pytanie nr 41

Czy zalqczone do dokumentacji przetargowej plojekJy.wykonawcze (PDF) s4 uzgodniole z

ZDwvtydzialoSwietlenia, czy s4 wi4Zqie dolializaciibqd4 wprowadzane zm\any?

ywykonawcze_za|qczonedodokumentacjiprzetargowejs4uzgodnionez
tlenia ZDl|r4 - Zamawralqcym.
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Pytanie nr 42
Czy Inwestor bgdzie wymagal przejgcia gwarancji na nawierzchnie naruszane podczas

realizacji prac a obecnie bgd4ce na gwarancji udzielonej przez podmioty trzecie, czy bqdzie

wymagal podtzymania gwarancj i przez te podmioty?

OdpowiedZ:
Zaiawiaj1cy bgdzie wymagal przejgcia gwarancji nanawierzchnie naruszone i odtworzone

podczas realizacii robot przez wykonawca.

Pytanie nr 43

Ot kogo naleZq materialy z demontahu, gdzie naleay je ptzekaza6? Jakie naleZy uzyskad

dokumenty dotycz4ce utylizacji material6w z demonta1tt?

OdpowiedZ:
Maierialy z demonta26w s4 wlasnoSci4 Zamawiai4cego' Wykonawca ma obowi4zek

przekazie je do utylizacji, nalehy uzyska6 potwierdzenie przekazania do utylizacji plzez

podmiot posiadaj4cy odpowiednie uprawnienia

Pytanie nr 44

irv koric6wki rur oslonowych mog4 byd zabezpieczone przed. zamuleniem

og6lnodostgpnymi materialami budowl inymi z certyfikatem, czy dedykowanymi

uszczelnieniami nP. tYPu REC ?

OdpowiedZ:
Koric6wki rur oslonowych
Zamawiaiqcy nie doPuszcza

koric6wek rur oslonowYch'

nalely zabezpieczyC, dedykowanymi uszczelnieniami'

stosowania pianek poliuretanowych, jako uszczelnienia

Pytanie nr 45

Z"adanie2.Ul.Lektykarska jest,,od Podczaszyftskiego" powinno byi ,,PodleSnej"?

Odpowiedf:
W odpowiedziZamawiaj4cy zmienia zapis w SIWZ'

Bylo:
,,uli.u Lektykarska, na odcinku od ul. Podczaszyirskiego do ul. Rudzkiej"

Jest:

,,U1. Lektykarska, na odcinku od ul' PodleSnej do ul' Rudzkiej"

Pytanie nr 46
punkt 2pp.2.2i2.4
Cry urrqirenie typu fax i email funkcjonuje po godzinach pracy ZD,}d?

OdpowiedZ:
IJri4dzenietypu fax i email funkcjonuje po godzinach pracy ZDM.

Pytanie nr 47

Czy wyslanie faxu lub emaila w godzinach wieczornych bgdzie uznane za dostarczone o

czasie?
OdpowiedZ:
W zalezno6ci od rodzaju korespondencji. Wezwania wymagaiqce z\ohenia oryginal6w

dokument6w - zgodni 
" 

i*"r**riemZartawiaj4cego lub w godzinach pracy Urzqdu'
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Pytanie nr 48
Punkt 7 .2.2.1, 7 .2.2.2, 7 .2.2.3

Zapis w SIWZ m6wi: ,,Powyhszy warunek obowipuje niezalehnie od iloSci czgSci, na kt6re
Wykonawca sklada ofertg"
Czy oznacza to, 2e zdolnoSd techniczna i zawodowa mog4 by6 te same na kuhdq z dw6ch

czgici, na kt6re mohe startowai oferent?
Czy do kaadej czgsci trzeba da6 inne referencje, inny zestaw os6b, iwre urzqdzenia

techniczne?
OdpowiedZ:
Wykonawcamoae powota6 sig na tg sam4 zdolnoS6 zawodow4 i technicznyprzy zloZeniu

oferty na2 czgici.
Wykonawcamoae powolai sig na to same referencje, ten sam zestaw os6b i urzEdzenptzy

zloZeniu oferty na 2 czgSci.

Pytanie nr 49
Punkt 7.2.2.1

Na koricu tego punktu podane jest co Zamawiaj4cy rozumie jako oSwietlenie uliczne: ,,Przez

oSwietlenie uliczne lub zewngtrzne Zamawiaj4cy rozumie oSwietlenie drog, ci4g6w pieszych,

pieszo-rowerowych, dr6g rowerowych, parking6w zewngtrznych lub plac6w realizowanych

pr zy tZy ciu wzEdzeh i element6w o Swietleniowych. "
Czy Zamawi$qcy uzna referencje dotycz4ce doSwietlenia przeis1 ulicznych lub wykonanie

remontu, budowy oSwietlenia park6w og6lnodostgpnych?
Odpowiedi:
Tak

Pytanie nr 50
ZalEcznlkm 3 czgSc2
Prosimy o skorygowanie blgdnie, dwukrotnie podanej L.p. o numerze 3.

OdpowiedZ:
W odpowie dzi Zamawiai4cy dokonuje korekty l.p. o numetze 3.

Pytanie nr 51

Czy wadium moana zlozy(, na caloS6 postgpowaniaprzetargowego, nie dziel4c na czgici?

OdpowiedZ:
Wadium moZe zostac zloaone w caloSci, zgodnie z SIWZ na dwie dowolnie wybrane czgSci

zam6wieni a i zawiera6 prawidlowy opis.

Pytanie nr 52
Jak bgd4 zmieniane ceny jednostkowe pozycji w kosztorysie oferty
(ko sztorys p62niej sluZ4cy do r ozliczenia powyko nawcze go) ?

po aukcji internetowej

Odpowiedzi:
Cena ofertowa zaproponowana przez oferenta podczas aukcji elektronicznej powinna wynikad

ze zmian cen jednostkowych kosztorysu ofertowego. Po przeprowadzeniu aukcji

elektronicznej wszyscy oferenci, kt6rzy brali w niej udzial, dokonaj4 zmian w kosztorysie

ofertowym, tak aby suma kosztorysu ofertowego byla r6wna cenie ofertowej zaproponowanej

w aukcj i elektronicznej.

Pytanie nr 53

W punkcie 17.13 jest zapis:
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,,JeZeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta z nilsz4
cenE nil uznana za najkorzystniejsz4 w II etapie oceny ofert, zwycigzca zobowi4zany bgdzie

w terminie lw4yznaczonym przez Zamawiajqcego, przedstawi6 ponownie wypelniony
Formularz cenowy, uwzglgdniaj4cy wynik aukcji. Poszczeg6lne ceny jednostkowe nie mog4

by(, v,ryasze nil te podane w Formularzu cenowym zalqczonym do oferty. Ceny jednostkowe

maj4 zostai okreSlone tak, aby l4czna cena zam6wienia brutto byla co najwyhei r6wna cenie

r eahzail| kt6ra wy grala aukcj E elektroniczn4. "
Do SIWZ nie zostal zalqczony wz6r ,,Formtlarza cenowego" i jednoczeSnie, nie jest on

1try1magany przy skladaniu oferty. Prosimy wigc o zalqczenie do SIWZ ,,Formularza

cenowego"
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy zmienia zapis w SIWZ.
Bylo:
,,iezeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznei zostarrie wybrana oferta z nizsz4

cen1 ni7 gznana za najkorzystniejsz4 w II etapie oceny ofert, zwyciEzca zobowi4zany bqdzie

w ierminie *yrou"Lory^ ptzez Zamawiai4cego, przedstawi6 ponownie wypelniony

Formularz cenowy, uwzglgdniaj4cy wynik aukcji. Poszczeg6lne ceny jednostkowe nie mog4

by1 v,ryZsze niz ti podani w Formularzu cenowym zal4czonym do oferty. Ceny jednostkowe

majq iosta(, okreSlone tak, aby ttqczna cena zam6wienia brutto byla co naiv'ryzej r6wna cenie

r ealizacji, kt6ra wy grala aukcj g elektroniczn4. "
Jest:

,,JeLey w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostartie wybrana oferta z niZszq

cen4 niz uzna11a za najiorzystniejsz4 w Il etapie oceny ofert, zwyciEzca zobowi4zany bqdzie

w ierminie *yrnu"Lony^ pti", Zartawiai4cego, przedstawi6 ponownie wypelniony

kosztorys ofertowy, .r*rgtqaniu;4cy wynik aukcji. Poszczeg6lne ceny jednostkowe nie mog4

by| vty1sze niz te podane w tosztorysie ofertowym zalqczonym do oferty. Ceny jednostkowe

iajq iosta(, okreslone tak, aby l4czna cena zam6wienia brutto byla co naiv'ryZq r6wna cenie

r ealizacjr, kt6ra wy grala aukcj g el ektroniczn4. "

Pytanie nr 54
W zalqczniku przesylam pismo do postgpowania ZDMNMIDZPI4\/PN/35/20 , opinig

Stolecznego Konserwatora Zabytk6w oraz opinig z Biura Architektury i Planowania

Przestrzennego.
OdpowiedZ.
Zaiawiajqcy informuje, Le opinia BAiPP-WKPP dla modemizacji oSwietlenia ulicy

Jagiellofrskiel z dnia iS.OI.ZOZO r. jest aktualna i obowi4zuj4ca. OfertE nalezy wyceni6

,godrri. ztq opiniq, dokumentacj4 projektowq oraz przedmiarem'

il:il:trflrsr? o irror- acig, czy w zwiqzkt z obecnq,sytuacj4 zw\qzan4z epidemi4 covlD-
19 istnieje moZliwoS( wniesienia Wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w formie

dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym ptzez

wystawcg dokumentu ?

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy vtyra?a zgodg na zloZenie gwarancji wadialnej w wersji elektronicznej

opatrzonej'kwalifikow*v." podpisem. Powy2sze nalely wysla6 na adres dzp@zdm.waw.pl .
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W odpowiedzi na powyasze pytania Zamawiaj4cy zmienia treS6 Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienia poprzez zamieszczenie, skorygowanych przedmiar6w oraz zmiang

terminu skladania i otwarcia ofert.

Zamawiajqcy zantieszcza powyasze w oddzielnych plikach na swojej stronie

www.zdm.waw.pl .

W wyniku zmiarry tre5ci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiai4cy
przedhfiatermin skladania i otwarcia ofert zgodnie z att.38 ust 6 Pzp.

Nowy termin skladania i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert: 20.05.2020 r. godz. l0:00
Termin otwarcia ofert: 20.05.2020 r. godz.l0:30

Ftozdzial I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymuj4 nowe brzmienie:

,,8.12. Ofertg naleZy umiesci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemo2liwiaj4cym odczytanie

zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by6 oznaczone nazw?

(frrm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzqd Dr6g Miejskich ul. Chmielna

120, 00-801 Warszawa oraz oPisane:

,,Modemizacja oSwietlenia ulicznego w ramach programu,,SOWA - oSwietlenie zewnqtrzne"

Nr postgpowania ZDMNMJDZPI40/PN 135120. Nie otwiera(, przed dniem 20.05.2020 t. do

godz. 10:30" " .

,,13.1. Oferty powinny byt zlozone w siedzlbie Zarnawiaj4cego w Warszawie przy ul.

Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 20.05.2020r. do godziny 10:00."

,,15.1. Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej 120, w

Warszawie, w sali nr 1 w dniu 20.05.2020 r., o godz' 10:30."

W wyniku zmiarry treSci Specyhkacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiaj4cy

dokona zmiarry tresci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt 1 Pzp.

Zgodnie z art. l2a ust 3 Pzp niezw\ocznie po zamieszczeniu zmiany treSci ogloszenia o

zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieri Publicznych, Zanawiajqcy zamieszcza informacje o

zmianach na stronie internetowej.
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