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                                                                                                     Warszawa, dnia 04.01.2021r.     

                                                                      

ZDM/DZP/8/21/ZZ                                        

ZDM – DZP.3411.2.2021. JPI                                   

                                                                                                                                                                                         

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska – Sarmacka.  

Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 

 

 Numer postępowania: ZDM/UM/DZP/110/PN/96/20. 

 

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

3 oraz ust.4   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: skorygowanie przedmiarów robót, 

uzupełnienie dokumentacji technicznej, oraz zmianę terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Pytanie 1.  

W Projekcie Zagospodarowania Tereniu uwzględniono przebudowę sieci 

elektroenergetycznej SN – 15 kV oraz towarzyszącej jej sieci światłowodowe, które są 

własnością Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Czy w/w postępowanie obejmuje ten zakres 

prac? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej i przedmiarów 

Odpowiedź: Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN - 15 kV – poza zakresem 

postępowania. 

  

Pytanie 2. 

W Projekcie Zagospodarowania Tereniu uwzględniono przebudowę oświetlenia skrzyżowania 

w zakresie demontażu 11 słupów i montażu 16 słupów wraz z oprawami. Natomiast w 

projekcie przebudowy oświetlenia uwzględniono demontaż 10 słupów i montaż 12 słupów (w 

tym 4 z demontażu). Ile słupów wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie? 

Odpowiedź: Zgodnie z projektem branżowym. 

 

Pytanie 3 

Według projektu oświetlenia wykonawca ma przestawić 4 słupy oświetleniowe, w tym 2 

słupy SAL-3,5 (montowane 22.04.2016) oraz 2 słupy ST3/8 (montowane w 28.11.2011). W 

związku z tym proszę o potwierdzenie, że w/w słupy nie są na gwarancji i że w/w słupy 

nadają się do przestawienia. A także, że nie wymaga żadnych prac konserwacyjnych, 

ewentualnie proszę o informację jakie prace konserwacyjne w/w słupów ma wykonać 

wykonawca 

Odpowiedź: Zgodnie z uzgodnionym projektem oświetleniowym. 
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Pytanie 4 

W przedmiarze robót i246tsg20js (oświetlenie) uwzględniono ułożenie kabla YKY 5x16. 

Natomiast na rysunkach nie uwzględniono tego zakresu prac. Czy wykonawca ma uwzględnić 

montaż w/w kabla w swojej wycenie? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót. 

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem robót. 

 

Pytanie 5. 

W przedmiarze robót a245tsg20js (sygnalizacja) oraz na rysunkach uwzględniono ułożenie 

kabla YKSY 37x1,5. Natomiast w opisie technicznym uwzględniono kabel YKSY 48x1,5. 

Który kabel Wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie? Prosimy o ewentualną korektę 

przedmiaru robót. 

Odpowiedź: Należy uwzględnić kabel YKSY 48x1,5 zgodnie z nowym przedmiarem 

robót. 

 

Pytanie 6. 

W przedmiarze robót a245tsg20js (sygnalizacja) uwzględniono montaż 12 studni SK-1. 

Natomiast według rysunków należy zamontować 13 studni SK-1. Ile studni wykonawca ma 

uwzględnić w swojej wycenie? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót. 

Odpowiedź: Zgodnie z nowym przedmiarem robót 

 

Pytanie 7. 

W przedmiarze robót a245tsg20js (sygnalizacja) uwzględniono montaż sterownika na 

Wilanowskiej/Sarmackiej. Natomiast w dokumentacji uwzględniono również rozbudowę 

sterownika na Wilanowskiej/Sobieskiego oraz przeprogramowanie sterownika 

Wilanowska/Wiertnicza. Ten zakres prac nie został uwzględniony w przedmiarze robót. Czy 

wykonawca ma uwzględnić te prace w swojej wycenie? Prosimy o ewentualną korektę 

przedmiaru robót. 

Odpowiedź: Zgodnie z nowym przedmiarem robót 

 

Pytanie 8. 

W przedmiarze robót a245tsg20j (sygnalizacja) uwzględniono montaż 12 kamer detekcji 

pieszej i rowerowej. W opisie technicznym uwzględniono 15 kamer detekcji pieszej i 

rowerowej, tj. 8 kamer na Sarmackiej i 7 kamer na Sobieskiego. Natomiast na rysunkach 

uwzględniono montaż 17 kamer detekcji pieszej i rowerowej, tj. 8 na Sarmackiej i 9 na 

Sobieskiego. Ile kamer wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie? Prosimy o ewentualną 

korektę przedmiaru robót. 

Odpowiedź: Zgodnie z nowym przedmiarem robót 

Pytanie 9. 

W przedmiarze robót a245tsg20js (sygnalizacja) uwzględniono ułożenie 55 m przewodów 

kabelkowych. Natomiast w projekcie uwzględniono montaż 142 m przewodu YDY 5x1,5, 

128 m przewodu YDY 4x1,5 oraz 12 m przewodu YDY 3x1,5.Ile przewodów wykonawca ma 

uwzględnić w swojej wycenie? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót. 

Odpowiedź: Zgodnie z nowym przedmiarem robót 

 

 

 

Pytanie 10. 

W projekcie sygnalizacji świetlnej uwzględniono rurę fi 160 ułożoną na przepuście nad 

Potokiem Służewieckim. Natomiast w przedmiarze robót nie ma tego zakresu prac. Czy 
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wykonawca ma uwzględnić ułożenie w/w rury w swojej wycenie? Prosimy o ewentualną 

korektę przedmiaru robót. 

Odpowiedź: Zgodnie z nowym przedmiarem robót 

 

Pytanie 11.  

Według projektu sygnalizacji świetlnej kabel koordynacyjny pomiędzy skrzyżowaniami 

Wilanowska/Przyczółkowa oraz Wilanowska/Sobieskiego ma być ułożony w istniejącej 

kanalizacji kablowej. Czy Zamawiający może zagwarantować, że w/w kanalizacja jest 

drożna? Czy wykonawca ma przyjąć, że w/w kanalizacja jest do wymiany? Prosimy o 

ewentualną korektę przedmiaru. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że kanalizacja jest drożna. 

Pytanie 12.  

W chwili obecnej na ul. Sarmackiej w pobliżu skrzyżowania Wilanowska/Kosiarzy są 

prowadzone prace budowalne przez firmę Robyg. Teren jest ogrodzony i nie ma do niego 

dostępu, w związku z tym proszę o odpowiedzi na poniższe pytania: 

a) Czy Zamawiający przewiduję zmianę terminu zakończenia robót, jeśli firma Robyg 

nie udostępni terenu na czas? 

b) Firma Robyg wykonuje przepust nad Potokiem Służenieckim, czy w ramach swojego 

zakresu prac wykona montaż zawiesi i rur dla potrzeb robót elektrycznych? 

c) W ramach projektów elektrycznych wykonawca ma ułożyć rury i kable w 

wykonywanej obecnie ulicy Sarmackiej oraz na przepuście nad Potokiem 

Służewieckim. W jaki sposób wykonawca sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ma 

wykonać swoje prace, aby wykonawca ulicy podtrzymał swoją gwarancję? 

Odpowiedź: W celu realizacji tej inwestycji powstało porozumienie pomiędzy 

Urzędem Dzielnicy, Zarządem Dróg Miejskich i deweloperem, w którym 

zostały określne wzajemne powiązania i obowiązki. W celu realizacji tej 

inwestycji wykonawcy mają ze sobą ściśle koordynować prace tak, aby 

wykonać wszystkie niezbędne czynności zgodnie z reżimami technologicznymi. 

a) ZDM nie przewiduje takiej sytuacji, 

b) Tak, 

c) Jest to inwestycja trójstronna i będzie koordynowana na bieżąco celem 

wykonania wszelkich prac. 

 

Pytanie 13. 

Prosimy o zamieszczenie aktualnych projektów organizacji ruchu oraz projektów ruchowych. 

Zamieszczone na stronie ZDM projekty były zatwierdzone do realizacji do 11.08.2020. 

Odpowiedź: W załączeniu aktualny projekt stałej organizacji ruchu oraz aktualne 

projekty ruchowe. 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający informuję, że skorygowane przedmiary 

robót oraz aktualny projekt stałej organizacji ruchu stanowiący załącznik do 

Dokumentacji technicznej zamieszcza na swojej stronie www.zdm.waw.pl w oddzielnych 

plikach. 
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Nowy termin składania i otwarcia ofert: 

 

Termin składania ofert: 11.01.2021 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert:  11.01.2021 r. godz. 11:00 

 

Rozdział I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymują nowe brzmienie: 

 

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 „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wilanowska- 

Sarmacka. Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą .” Nr postępowania ZDM/UM/DZP/110/PN/96/20. Nie otwierać 

przed dniem 11.01.2021r. do godz.11:00”.                                          

 

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

Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 11.01.2021r.  do godziny 10:00.  

 

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

Warszawie, w sali nr 1,  w dniu 11.01.2021r. , o godz. 11:00  

 

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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