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                                                                                                     Warszawa, dnia 28.10.2020 r.     

                                                                      

ZDM/DZP/2924/20/ZZ                                        

ZDM – DZP.3411. 988 .2020. JPI                                   

                                                                                                                                                                                         

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą – Doświetlenie przejść dla pieszych”. 

 Numer postępowania: ZDM/UM/DZP/92/PN/81/20. 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 

3 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, 

poz. 1843 z późn. zm.) odpowiada na pytania wykonawców, dokonuje zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez korektę zapisu pkt 16.2.3 SIWZ, oraz 

zmianę terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Pytanie 1.  

punkcie III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa oraz SIWZ punkcie 7.2.2.2 wymagają 

Państwo 

(…) ¹Projektant branży elektrycznej powinien posiadać uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba wskazana na stanowisku projektanta 

branży 

elektrycznej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do 

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie 

ustawy z 

dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz 1333) (…) 

  

Natomiast w SIWZ w punkcie 16.2.3 

  

UWAGA: 
Osoba, której doświadczenie Wykonawca wskaże w ramach przedmiotowego kryterium, musi 

być tą sama osobą, którą Wykonawca wskaże do realizacji przedmiotowego zamówienia na 

stanowisko Inspektora nadzoru branży drogowej i musi jednocześnie posiadać kwalifikacje 

zawodowe/uprawnienia i doświadczenie wskazane w pkt 7.2.2.2. SIWZ odnośnie 

przedmiotowego stanowiska. 

   

Czy zamawiający dopuszcza by wykonawca wykazał się dwoma odrębnymi osobami w 

celu spełnienia powyższych kryteriów ? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że obowiązujący jest warunek opisany  w pkt 7.2.2.2 SIWZ. Uwaga 

w pkt. 16.2.3 została wpisana omyłkowo i zostaje wykreślona. 

 

Pytanie 2. 

Zamawiający w formularzu ofertowym odgórnie narzucił stawkę podatku VAT 23%. 

Wnioskujemy o zmianę formularza ofertowego, w zakresie stawki podatku VAT w taki 

sposób aby to wykonawca mógł wpisać obowiązującą go stawkę podatku VAT dla 

zakresu wykonywanych czynności.  
Odgórne narzucenie stawki podatku vat ogranicza konkurencję. Na podstawie art. 13 § 2a i 

art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 

800 z późn. zm.) każdy z podmiotów może się starać o indywidualną interpretację przepisów 

podatkowych, która to może mieć bezpośredni wpływa na stawki podatkowe, dlatego odgórne 

ich narzucanie swobodę działalności gospodarczej. A co ważniejsze w analogicznym 

postepowaniu ZDM/UM/DZP/66/PN/58/19 zamawiający zamieścił formularz ofertowy, w 

którym wykonawca sam mógł wpisać obowiązującą go stawkę podatku VAT. Wnioskujemy o 

zastosowanie analogicznego formularza. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia stawkę VAT na poziomie 23%. 

 

Pytanie 3 

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną, w tym częściową prace zdalną 

m.in. instytucji wydających poręczenia wadialne (wydłużony czas oczekiwania na 

poręczenia) zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 3.11.2020 r. 

Wydłużenie terminu pozwoli Wykonawcom na przygotowanie ofert i dostarczenie ich w 

wyznaczonym terminie.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 03.11.2020 r.  

 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje korekty punktu 16.2.3 poprzez 

wykreślenie zdania „UWAGA: Osoba, której doświadczenie Wykonawca wskaże w 

ramach przedmiotowego kryterium, musi być tą sama osobą, którą Wykonawca wskaże 

do realizacji przedmiotowego zamówienia na stanowisko Inspektora nadzoru branży 

drogowej i musi jednocześnie posiadać kwalifikacje zawodowe/uprawnienia i 

doświadczenie wskazane w pkt 7.2.2.2. SIWZ odnośnie przedmiotowego stanowiska.” 

Oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert.  

 

Nowy termin składania i otwarcia ofert: 

 

Termin składania ofert: 03.11.2020 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert:  03.11.2020 r. godz. 10:30 

 

Rozdział I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymują nowe brzmienie: 
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8.12 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 

nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane:  

Oferta na „Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa i budowa 

oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Doświetlenia dla pieszych.” 

Nr postępowania ZDM/UM/DZP/92/PN/81/20. Nie otwierać przed dniem 

03.11.2020r. do godz.10:30”.                                          

 

13.1 Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. 

Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 03.11.2020r.  do godziny 10:00.  

 

15.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w 

Warszawie, w sali nr 1,  w dniu 03.11.2020r. , o godz. 10:30.  

 

W wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający 

dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt 1) ustawy PZP. 

Jednocześnie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie po 

zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 

zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej. 
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