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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,przeiudowa drogi w zakresie do5wietlenia pzej56 dla piesrych".

Nr postgpowania: ZDMiIUN,{.TDZP I 54 tPN I 47 120

Miasto Stoleczne warszawa - zaru4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust' I

3) Ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r. Prawo Zam6wieri Publicznych (Dz'

z20l9,poi. tt+: zpoLn. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy'

Pytanie I

pkt
U.

CZ

1. Wkazdym z e sigPozYcja

,,Obsluga geoaezYi ZamawiaiEcY

zamierzapobierad acowa6 koszt

zajgcia?
2. Zamawiaj4cy w kaZdym w przedmiar6w rob6t

natqlenia o5wietlenia ptzez niezalehnq jednostkq

pomiar6w Swietlnych wraz zpokryciem wszystkich ni

Z zatem czy taka jednostka-podmiot winna by6 wskazana jako podwykonawca?

OdpowiedZ:
l. |amawiaj4cy nie przewiduje pobierania oplatzazaigcie pasa drogowego.

2. ZamawiajFcy nie *ynlugu, aby jedn rstka wykonuj4ca powykona:wcze pomiary

o Swietleniowe byl a zgloszona iako po dwykonawca'

I. Dotycry SIWZ, Czg56 nr 2 i 3, Przedmiary rob6t:

Pytanie 2
II. Dotycry SIWZ' CzgSd nr
Lokalizacji) aZal1cznik nr 3

2, Opis Przedmiotu Zam6wienia a Zalqcznik nr 2 (Karty

(Lista Lokalizacji):

1. Zamaw\ai4cy wskazal w Opisie Przedm 10m i 12m

oraz wskazuje parametry obliczeri oSwiet h na tych

wysokoSciach, tymczasem zgodnie zkartami 6'19'25-28

oraz 33-34 maj4 by6 doSwietlon e przy zastos z pkt 23 -
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8,5m oruz z pkt.54 slupem 7m. Prosimy o wskazanie kt6re zapisy sE wiq?4ce, czy naleiry

wycenii i zastosowa6 stupy wskazane w kartach lokalizacji czy dopasowa6 slupy l2m dla
llm oraz 8m dla 7m i 8,5m?
2. Zamaviapcy dla przejScia z pkt. 23 (Marymoncka/Dorycka) wskazuje w karcie

lokalizacji na koniecznoS6 zastosowania ponownego opraw z demontuhu, czy istnieje

koniecznoSd wyceny tylko 2 szt. opraw doSwietlaj4cychptzejflcia?
3. Zamawiaj1cy dla przejit, z pkt. 25 i 34 wskazuje na koniecznoS6 przesunigcia lokalizacji
slup6w, czy Wykonawca ma uwzglgdni6 przesuniEcie z zastosowanie muf czy v,rymianq

przgsla kablowego?
4. Zamawiaj1cy w karcie lokalizacji dla przejScia z pkt. 29 (PrzybyszewskiegoAvlagiera)

wskazuje na wymiang 3 slup6w, tymczasem na liScie lokalizacji wskazano 2 szt. slup6w.

Prosimy o potwierd zenie i2 Wykonawc a zobowiqzany jest wymienid 3 slupy a nie 2.

5. Zamawiaj1cy w karcie lokalizacji dla przejScia z pkt. 31 (Romaszewskiego/Staffa)

wskazuje na wymiang 4 strup6w, tymczasem na li6cie lokalizacii wskazano 2 szt. slup6w.
prosimy o potwierdzenieizWykonawcazobowiqzany jest wymienid 4 slupy anie2.
6. Zgodiie z kartq lokalizacji dla przejScia z pkt. 34 (W6lczyriska/Kwitnqca Pruejazd)

naleZy zastosowa6 slup z wysiggnikiem typu Y o dlugoSci ramienia 150, tymczasem na liScie

lokalizacji wskazano wysiggnik dwuramienny. Prosimy o wskazanie jaki typ wysiEgnika jest

wiqZqcy,a jeSli tr6jramienny to prosimy o wskazanie k4t6w pomigdzy ramionami.

7. Zgodnie zkartqlokalizacji dla przejScia zpkt.52 (Swojska/Wierna l) nale?y zastosowa6

slup z wysiggnikiem typu Y o dlugoSci ramienia 150, tymczasem na liScie lokalizacji

*rk-uno wysiggnik dwuramienny. Prosimy o wskazanie jaki typ wysiggnika jest wi4zqcy, a

jeSli tr6jramienny to prosimy o wskazanie k4t6w pomiEdzy wszystkimi ramionami.

OdpowiedZ:
1. Shpy naleay wyceni6 zgodnie z wartoSciami podanymi w kartach lokalizacji.

2. Stupy naleay wyceni6 zgodnie z wartoSciami podanymi w kartach lokalizacji.

3. Doprowadzenie zasilariaw miejsce nowej lokalizacji le?y w gestii Zamawiajqcego.

4. Nalezy wycenid wymiang 3 slup6w
5. Nalezy wyceni6 wymiang 4 slup6w zgodnie z wartoSciami podanymi w karcie lokalizacji.

6. NaleZy zastosowai wysiggnik tr6jramienny o k4cie rozwatcia 60"/150'/150''
7. Nale2y zastosowad wysiggnik typu ,,Y" zkqtemrozwarcia 120".

Pytanie 3
III. Dotycry SIWZ, CzgS(, nr 3, Opis PrzedmiotuZam6wienia a Zalqcznik nr 2 (Karty
Lokalizacji) aZal1cznik nr 3 (Lista Lokalizacji):

l. Zamawiaj4cy wskazal w Opisie Przedmiotu Zamlwienia opisuje slupy 8m, 10m i l2m
oraz wskazuje parametry obliczeri oSwietleniowych dla opraw mocowanych na tych

wysoko$ciach, tymczasem zgodnie z kartarrri lokalizacji przejScia z pkt. 5 maj4 by6

doSwietlone pruy zastosowaniu slupa 6,5m natomiast przejScia z pkt.8-11 maj4 by6

doSwietlone przy zastosowaniu slup6w 1lm. Prosimy o wskazanie kt6re zapisy s4vmqz4ce,

czy naleZy wycenid i zastosowa6 slupy rvskazane w kartach lokalizacji czy dopasowa6 slupy

l2mdlallm,zal 8m dla strupa 6,5m?

2. Zartawiaj4cy dla przejScia z pkt. 13 (Cyrulik6w/Republikanska) wskazuje na

koniecznoS( przesuniEcia lokalizacji slupa, czy Wykonawca ma uwzglgdnid przesunigcie z

zasto sowanie muf czy wymian4 przgsla kablowe go ?

3. Zamawiajqcy nie uwzglgdnil w liScie lokalizacji a wymienionego w kartach lokalizacji

przej1cianr 4 diaPl. Hallera/Skoczylasa. Czy talokalizacjar6wnieZ winna byd wymieniona i
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uwzglgdniona w realizacji? Je2eli tak prosimy o doprecyzowanie jakie k4ty pomigdzy
ramionami ma mie6 wysiggnik.
4. Zwracamy sig z pro5b4 o wskazanie k4t6w pomigdzy ramionami wysiggnika dla
lokalizacji zpkt.9 i 10 (Pl. Hallera/Skoczylasa 2i3).

Odpowiedf:
l. NaleZy wyceni6 slupy o wysokoSci podanej w kartach lokalizacji.
2. Doprowadzenie zasilania w miejsce nowej lokalizacji lely w gestliZamawiaj4cego.

3. Prosimy o ujgcie przedmiotowej lokalizacji slupa do wyceny ket rozwarcia to
60"/l 50"/1 50'.

4. Nalezy zastosowa6 wysiggnik o k4cie rozwarcia 60'1150"/150'.

Pytanie 4
W dokumentacji przetargowej zestawienie "ZAtr-|CZNIK NR 2 DO OPZ - LISTA
LOKALIZACJI - PLTNKT L2. OPZ' zal4cznlk zawiera inne iloSci opraw niZ wskazane w
przedmiarze. Prosimy o wyjaSnienie rozbiehnoSci i wskazanie odpowiedniego odniesienia do

sporz4dzenia prawidlowej oferty.

Odpowied2:
Zamawiaj4cy informuj e, 2e dla kuhdej z czgsci postgpowania przetargowego zam6wienie

sklada sig z element6w:
- punkt l.l. OPZ - wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacj4 projektow4
(zalqcznlk nr 1 do OPZ) i przedmiarem.
- punkt 1.2. OPZ - wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z list4 lokalizacji (zal4cznlknr 2

do OPZ) i kartami lokalizacji, w kt6rych opisany jest zakres rcb6t (zalqcznik nr 3 do OPZ).

Maj4c na uwadze powyasze informujemy,2e przedmiar odnosi sig tylko do punkt l.l. OPZ,

czyli zal<resu rob6t objgtego dokumentacj4 projektow4. W ramach przedmiotu zam6wienia

wykonawca bgdzie musial zrealizowad r6wnieZ zakres punktu 1.2. OPZ, czyli wymiany
slup6w na nowe, z podw6jnymi lub potr6jnymi wysiggnikami oraz nowymi oprawami LED.
Liczbg opraw LED dla elementu zam6wienia opisanego w punkcie 1.2. OPZnaleZy ustalid na

podstawie opisu w kartach lokalizacji (zalqcznlk nr 3 do OPZ). Zamawiaj4cy informuje, 2e

wynagrodzenie za element zam6wienia opisany w punkcie 1.2. OPZ bgdzie mialo charakter

ryczaltovty.

a
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