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Warszawa, dnia N.09 ,JOC.O v

Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie ptzetargu nieograniczonego na:

,,Remont'.t oorrk, wzdluZ ul. Modtifskiej po stronie zachodniej na odcinku od

skrzyZowania z ul. Ptu2nick4 do ul. Modlirf,skiei 129'

Nr postgpowania: ZDN'4.NN.I,TDZP l7 6 IPN I 67 120

Miasto Stoleczne Warszawa - ZarzEd Drog 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 o

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia poprzez zmianE

doswiadczenia na stanowisku majstra drogowego oraz zmiang

ofert.

d zam\eszczenia informacji z otwarcia ofert o

mohna zloZY(, w
znYm? Maj4c na

uwadze obecny stan epidemiologiczny pan enia dokument6w

e lektronicznie o granic zylaby wyj azdy poza miej s c e pracy'

Odpowied:Z:
Zamawiajqcy WraZa zgodE na zlokenie oSwiadczenia o przynaleZnoSci bqdL braku

przynaleznosci io tej iamej grupy kapitalowej w wersji elektronicznej opatrzonej

l*ainto*anym podpiiem. Powy2sze nale1y q sla6 na adres dzp@zdm.waw.pl '

Pytanie 2
i.y warunek udzialu w postepowaniu okreSlony w pkt. 7.2-2. SIWZ, dotyczqcy

dysponowania osobami tj. Majster dtogo*y, wykazuj4cy.sig doSwiadczeniem 10 lat placy na

auryln stanowisku , Zarrtawiaj-q"y urni *aiunek za spelniony, ieaeli Wykonawca wykaze sig

dysponowaniem osoby na stanowisku majster drogowy z doSwiadczeniem 5 lat. Uznaj emy, Ze

warunek doswiadczenia 5 lat na stanowiiku majster drogowy bEdzie adekwatny do wymogu

dysponowania osoba kierownika budowy z upra-wnien]ami budowlanymi do kierowania rob6t

budowlanych w specjalnosci inzynieryjnej diogowej bez ograniczehz doSwiadczeniem 5lat

na danym stanowisku.
Odpowiedi:

ZBY? '^n t)/Y
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Zamawiaj4cy przychyla sig do stanowiska Wykonawcy, dotycz4cego warunku udzialu w
postgpowaniu okreSlonego w pkt.7.2.2 SIWZ
Tym samym zapis SIWZ w pkt. 7.2.2 ppkt.7 .2.2.2 ulega zmianie:

Bylo:
7.2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi,

uprawnieniami, doSwi adczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4

im powierzone, w szczeg6lnoSci okreslonymi przepisami ustawy z dniaT lipca 1994 t' Prawo

budowlane (Dz. U. 22019 r., poz. 1186 ze zm.), zgodnie z poniZszym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba os6b - Okres posiadania wymaganych uprawnieri (w

latach) - DoSwiadczenie zawodowe (hczba lat pracy na danym stanowisku) - podstawa

dysponowania.

1. Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowalnymi

wspecjalnoSciinZynieryjnejdrogowejbezograniczeh-losoba-5lat-5lat-podstawa
dysponowania.

2. Majster rob6t drogolyych - I osoba - nie dotyczy - l0lat - podstawa dysponowania.

Jest:
7.2.2.2.Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce sig kwalifikacjami zawodowymi,

uprawnieniami, do$wiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4

im powierzone, w szczegolnoSci okreslonymi przepisami ustawy z dniaT lipca 1994 t. Prawo

budowlane (Dz. U. 22019 r.,poz.1186 ze zm.),zgodnie z poniZszymv,rykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba os6b - Okres posiadania wymaganych uprawnieri (w

latach) - DoSwiad czenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) - podstawa

dysponowania.

1. Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowalnymi

wspecjalnoSciinZynieryjnejdrogowejbezograniczen-losoba-5lat-5lat-podstawa
dysponowania.

2. Majster rob6t drogolvych - 1 osoba - nie dotyczy - 5lat - podstawa dysponowania.

Zamawiajqcy zamteszczapov,ryZsze w oddzielnych plikach na swojej stronie

www.zdm.waw.pl .

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia,Zarnawraiqcy
przedhtlatermin skladania i otwarcia ofert zgodnie z att' 38 ust 6 Pzp.

Nowy termin skladania i otwarcia ofert:

Termin skladania ofert: 09.09.2020 r. godz.10:00

Termin otwarcia ofert: 09.09.2020 r. godz. I 1:30

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

,,8.12. Ofertg naleZy umiesci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie

zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byt oznaczone nazw4

I J 221 55-89-288, zzp@zdrn.rvarv.Pl



(firm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzqd Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane:

,,Remont chodnika wzdluiz ul. Modliriskiej po stronie zachodniej na odcinku od skrzyZowania
z ul. PluZnick4 do ul. Modliriskiej I29".
Nr postgpowania ZDMNWDZP|76|PN|67l20. Nie otwierac przed dniem 09.09.2020 r. do
godz. 11:30."

,,13.1 . Oferty powinny byt zlohone w siedzibie Zarnawiaj4cego w Warszawie przy ul.
Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 09.09.2020r. do godziny 10:00."

,,1 5.1 . Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej 120, w
Warszawie, w sali nr I w dniu 09.09 .2020 r., o godz. 1 1:30."

W wyniku zmiany treSci Specyf,rkacji Istotnych Warunk6w Zan6wienia,Zarnawiai4cy
dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt 1 Pzp.

Zgodnie z art. l2a ust 3 Pzp niezwlocznie po zamieszczeniu zmiarry treSci ogloszenia o

zam6wieniu w Biuletynie Zarn6wieri Publicznych, Zamawiaj4cy zartieszcza informacje o
zmianach na stronie internetowej.
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