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                                                                                                     Warszawa, dnia  08.01.2021 r. 

                                                                      

ZDM/DZP/ 30 /21/ZZ                                         

ZDM – DZP.3411. 11.21. IJA                                  

                                                                                                                                                                                         

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

Wykonanie koncepcji dla zadania pn. „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż 

ul. Patriotów i Lucerny”.  

 

Nr postępowania: ZDM/UM/DZP/114/PN/99/20 

 

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

3) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 

z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy oraz dokonuje zmiany 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę terminu składania i 

otwarcia ofert. 

 

Pytanie 1 

Jaki zakres terenowy inwentaryzacji ma mieć wykonana w zakresie przedmiotu zamówienia 

inwentaryzacja? Czy inwentaryzacja zieleni i elementów infrastruktury ma dotyczyć jedynie 

pasa drogowego ul. Patriotów i Lucerny czy ma mieć szerszy zakres?. 

Odpowiedź: 

Inwentaryzacja ma dotyczyć całości terenu objętego koncepcją. 

 

Pytanie 2 

Czy zgodnie z literalnym zapisem opisu przedmiotu zamówienia II. A. 1. (2) inwentaryzacji 

mają podlegać jedynie elementy będące w kolizji z projektowaną drogą rowerową? 

Odpowiedź: 

Inwentaryzacji mają podlegać obiekty mające wpływ na projektowane rozwiązania, w 

szczególności bezpośrednio w przebieg drogi dla rowerów, ale również np. w widoczność 

wzajemną uczestników ruchu. 

 

Pytanie 3 

Jaki Zamawiający przewiduje obszar opracowania w zakresie skrzyżowań i połączeń z 

ulicami krzyżującymi się z ul. Patriotów i Lucerny? 

Odpowiedź: 

Obszar koncepcji w rejonie skrzyżowań zależy od zaprojektowanych rozwiązań w zakresie 

ruchu rowerowego – w tym połączeń z ulicami poprzecznymi. 

 

Pytanie 4 
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W związku z powyższymi pytaniami prosimy o określenie granic przedmiotu zamówienia w 

formie graficznej na załączniku mapowym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje rozszerzenia opisu przedmiotu o załącznik graficzny. 

 

Pytanie 5 

W opisie przedmiotu zamówienia brak jest wzmianki o wykonaniu inwentaryzacji 

oznakowania pionowego i poziomego. Czy zamawiający przekaże wykonawcy takową? 

Odpowiedź: 

Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego nie wchodzi w zakres koncepcji. 

 

Pytanie 6 

W jakiej skali ma być przygotowany przedmiot umowy? Czy 1:500 czy 1:1000? 

Odpowiedź: 

W skali 1:500 

 

Pytanie 7 

W praktyce BPMIT nie opiniuje projektów w fazie koncepcji, a zatem, w świetle OPZ pkt II. 

A. 2. (5) i (8) czy Zamawiający wymaga faktycznie wykonania projektu budowlanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje przekazania koncepcji do zaopiniowania do BPMIT. 

 

Pytanie 8 

Czy opisane w OPZ pkt II. A. 2. (7) konsultacje społeczne mają się odbyć na etapie 

przygotowania koncepcji czy po jej odbiorze? Jeśli po to czy wprowadzone zmiany mają 

zostać ponownie zaopiniowane prze instytucje wymienione w OPZ pkt II. A. 2. (5)? Jakie 

ramy czasowe przyjmuje Zamawiający dla przeprowadzenia konsultacji społecznych? Ile 

czasu maksymalnie może upłynąć od przekazania przedmiotu umowy do przeprowadzenia 

konsultacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje ponownego opiniowania rozwiązań korygowanych w ramach 

konsultacji społecznych. Zamawiający oczekuje ewentualnego wprowadzenia zmian 

wynikających z konsultacji w okresie obowiązywania gwarancji na przedmiot zamówienia. 

 

Pytanie 9 

Czy opisany w OPZ pkt II. A. 1. (3) zakres badania podłoża gruntowego ma zostać wykonany 

co 500m dla każdej strony ul. Patriotów czy wystarczy aby zostały wykonane jedynie np. po 

stronie zachodniej albo naprzemiennie? 

Odpowiedź: 

Badania powinny być wykonane oddzielnie dla każdej ze stron ul. Patriotów oraz dla ul. 

Lucerny 

 

Pytanie 10 

Czy opisane w OPZ pkt II. A. 1. (3) otwory o głębokości 2m mogą zostać wykonane jedynie 

poza istniejącymi nawierzchniami utwardzonymi? 

Odpowiedź: 

W przypadku odwiertów w istniejącej nawierzchni, należy po zakończeniu prac wykonać 

naprawę nawierzchni zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

 

Pytanie 11 
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Po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi, zwracamy się z prośbą o przedłużenie 

terminu składania ofert, gdyż w ocenie Wykonawcy ze względu na specyfikę przedmiotu 

zamówienia, sytuację związaną z panującą epidemią COVID-19, a także sezonem urlopowym 

(związanym ze Świętami i feriami), jest on niewystarczający dla rzetelnej i prawidłowej 

wyceny prac. Powyższą prośbę argumentujemy przede wszystkim ryczałtowym charakterem 

wynagrodzenia w niniejszym postępowaniu, co powoduje konieczność dokonania wnikliwej 

analizy przedmiotu zamówienia i weryfikacji w rozległym terenie stopnia skomplikowania 

zadania (dokonania wizji lokalnej). Ponadto opracowanie oferty wiąże się z pozyskaniem 

przez Wykonawcę cen od poszczególnych podwykonawców (w szczególności geodetów i 

geologów) co w naszej ocenie wymaga dłuższego okresu niż określony w SIWZ. Wnosimy 

zatem o przedłużenie terminu złożenia ofert nie krócej niż do dnia 19.01.2021 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. 

 

 

Nowy termin składania i otwarcia ofert: 

 

Termin składania ofert: 13.01.2021 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert:  13.01.2021 r. godz. 10:30 

 

Rozdział I SIWZ pkt 8.13., 13.1., 15.1. otrzymują nowe brzmienie: 

„8.13. 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 wykonanie koncepcji dla zadania pn. „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż 

ul. Patriotów i Lucerny”. 

Nr postępowania ZDM/UM/DZP/114/PN/99/20. Nie otwierać przed dniem 13.01.2021r. do 

godz. 10:30”.                                          

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

Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 13.01.2021r.  do godziny 10:00.” 

 

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

Warszawie, w sali nr 1 w dniu 13.01.2021 r., 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 Pzp. 

 

Zgodnie z art. 12a ust 3 Pzp niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający zamieszcza informacje o 

zmianach na stronie internetowej. 
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