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odpowiada:
̀ku zDro9owych
pytaniami
otrzymanymi od uczestnik6w postepOwania Miasto Stoleczne Warszawa―

pytanie■ : Prosimy o udostepnienie dokumentac」 i praektowej w wersji.dwg.

Odpowied乏 :Forma udostepniOnej dokumentattijeSt WystarczajeCa dO przy9otOWania oferty.
Pytanle 2:

nie ma przekroj6w poprzecznych′

W zalaczona przez ZamawiajaCe90 dokumentatti prOlektowe」
o ich udostQpnienie w wersJi.pdfi.dw9.

prosimy

OdPowied乏 :Przekazane matenaly przetargowe sa wystarczajaCe dO Sporzttzenia oferty.
Pvtanle 3:
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渇
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nyCh mateHalach przetargowych znajduje
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Q przednllar

:ib:Vbi]獅 iよ nym jest tak2e przebudowa ORANGE : ATM. Prosimy O

udostepnienie przedmiar6w na pozostaly zakres bran2y telekomunikacyjnej.

OdPowied乏 :

VV

zalaczeniu

zamawiajacy

prZekazuje

przebudowy sieci
o nazwie:
009̲GLE30CKA̲PR̲ZMID̲FC07̲07‐ 1.1̲Orange̲w01,kabel̀wiatlowodowY OKP 03053/P/243 0RANGE
t」 . (prZebudowa

telekomunikacyjnych

przedmiary

kana!izadi

l

rob6t

kabli

dotyczaCe

Orange

― plik

― plik o nazwie: 009̲GLEBOCKALPR̲ZMID̲FC07̲07‑1.2̲Orange̲w01, kable ̀wiatlowodowe OKH
Orange ― p‖ k o nazwie: 009̲GLEBOCKA PR̲ZMID̲FC07̲07‑1.3̲Orange̲w01, przebudowa kab!a
Vectra ― p‖ k o nazwie: 009̲GLEBOCKA=PR̲ ZMID̲FC07̲07‑2二 Vectra̲w01, przebudowa kab!a
p‖ k o nazwie: 009̲GLEBOCKA̲PR̲ZMID̲FC07̲07‐
3̲ATM̲w01, przebudowa
kab‖ ̀wiatlowodowych
̀wiatlowodowe9o
TRRUIDS/33270/KZ/2014
ATM― Metro lnternet ― p‖ k o nazwie: 009̲GLEBOCKA
̲PR̲ZMID̲FC07̲07‑4̲Metro lnternetw01, przebudowa kanalizagi uPc ̲ p‖ k o nazwie:

009̲GLEBOCKA=PR̲ZMID̲FC07̲07‑5.1̲UPC̲w01, przebudowa kab‖ UPC ― plik o nazwie:
009̲GLE30CKA̲PR̲ZMID̲FC07̲07‐ 5,2̲UPC̲W01, przebudowa kab‖ ̀wiatlowodowych UPC ―p‖ k 0
nazwie: 009̲GLEBOCKA̲PR̲ZMID̲FC07̲07‑5.3̲ UPC̲w01, przebudowa kabli 6wiatlowodowych
009̲GLEBOCKA̲PR̲ZMID̲FC07‑07‑6̲MULTIMEDIA w01)′ prOjekt
Mu!timedia ― p‖ k o nazwie:
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telekomunikacyjna Metro lnternet Sp. z o.0. kabe! ̀wiaせ

na orange Po:ska
S.A.kabel̀wiatlowodOWy
OKP
̀wiatlowodowy WttRO1/100746/2016/KDite!ekomunikacy」
sied telekomunikacyjna
Multimedia
Po!ska S.A. kabel
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03136/72′ KO/WBA/143/048J′

̀wiatlowodowy: oKT 03065/144, sieこ

telekomunikacyjna UPC POLSKA Sp. z o.o, kabel ̀wiatlowodowy: OK丁
KO/WBA/969/024J, sieC telekomunikacyJna UPC POiSka Sp. z o.o. kable ̀wiauOwOdOwe:
KO/WBA/678/072〕 ′KO/WBA/ 1204/024J′ KO/WBA/668/048」 ′KO/WBA/633/072J′ KO/WBA/842/024J′
KO/WBA/549/024J′ )oraZ fOrmu!arze kosztorysu do oferty,
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Pytanie 4:

Dot, przebudowy sieci e!ektroenergetycznej: prosimy o udostepnienie przedmian6w na roboty w
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powy2szym zakresle.
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009̲GLEBOCKA̲PR̲ZMID̲FC06̲08̲elektoenergetryka̲w01)i fOrmularz kosztorysu do oferty(pllk。

nazwie 009̲GLEBOCKA=FKDO̲ZMID̲FC06̲08̲elektoenergetryka̲w01).
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Wykonawca zwraca

Pytanie 5:

sie z proSbq o

udostqpnienie przedmiaru

dla zakresu

pzebudowy

Sieci

teiekomunikacyjnej Orange Polska objetej dokumentacja TOMVII-T-1.1- Orange lub o potwierdzenie,
wskazany zakres nie wchodzi w zakres zam6wienia i nie nale2y uwzglqdniai go w wycenie,

i2

Zamawiajqcy przekazuje przedmiar rob6t (plik o nazwie 009-GLEBOCKA-PR-ZMID-FC07-O7'
i formularz kosztorysu do ofefi (plik o nazwie 009-GLEBOCKA-FKDO*ZMID-

Odpowiedi:

1.1_Orange_w01)

FCOT_07:t.t_Orange_w01) dot. sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. przedstawiony w tomie
VII_T- 1.1-Orange.

pytanie

6:

Wykonawca zwraca sie z pro6bA o wskazanie jakie pozycje ma uwzglqdnii w wycenie punktu_ 6
wskazanego poni2ej Crzebudowa Siei elektroenergetycznej poniewa2 Zamawiaj4cy nie zamie6cil
dokumentacji ani przedmiaru na ww zakres, ZalEcznik nr 5 do SIWZ ,
FORMULARZ CENOWY

Dotyczy: Wykonanie rob6t budowlanych zwiqzanych

zt

realizacj4 zadania inwestycyjnego

pn.

,,przebudowa (rozbudowa) ul, Glqbockiej na odc. od ul. Podw6jnej do ul. Berensona i przebudowa
gazoci4gu (roboty budowlane ZMID) oraz budowa kanalizacji sanitarnej i tlocznej, przebudowa sieci
wodociqgowej w pasie drogowym ul. Glqbockiej, ul, Berensona i ul. K4ty Grodziskie (roboty budowlane
MPWiK)

Roboty budowlane i inne elementY

Lp.

Cena bez VAT

Prace ZMID:
Roboty drogowe
2.

Budowa kanalizacji deszczowej

3.

Budowa o6wietlenia ulicznego

4.

Przebudowa sieci kanalizacii sanitarnei

6.

8.
9,

10.

Przebudowa sieci wodociagowej
Przebudowa sieci elektroenergetycznej
Przebudowa sieci telekomunikacyinych
Przebudowa urzadzefi wod nych
Uzvskanie decyzii pozwolenia na u2ytkowanie
Przebudowa qazociagu (zakres ZMID)
Przebudowa qazociaou (zakres PSG Sp. z o.o.)
Dokumentacja powykonawcza

ZMID (suma pozycji 1-11)
Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Glqbocka

MZEM

12.

13.

PRACE

Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Berensona
Czasowe odwodnienie wykop6w

Przebudowa sieci wodociaqowei - ul. Glebocka i ul. Berensona
Dokumentacja powykonawcza
Razem prace MPW|K (suma pozycji 12-15)
Cena ogolem - suma prac ZMID i MPWiK (suma pozycji 1 i 15):
14.

Odpowiedi: ZamawiajAcy przekazuje projekt wykonawczy tom VI-EK-1 pn. ,sie6 elektroenergetyczna - rozwi4zanie
kolizji (plik o nazwie 009_Wawa Glqbocka_PW_TOM 6-EK-CAI-OSC) oraz przedmiar rob6t (plik o nazwie
OO9_GLEBOCKA_PR_ZMID_FC06_08_elektoenergetryka_w01) i formularz kosztorysu do ofedy (plik o
nazwie 009-GLEBOCKA-FKDO-ZMID-FCO6-08- elektoenergetryka-wO1).

pytanie

7:

Wykonawca zwraca sie z pytaniem w kt6rym punkcie Zalacznika nr 5 Formularza cenowego ma
uwzglqdni6 roboty wskazane jako Rozbi6rka budynku przy ul. Glqbockiej 86 zgodnie z przedmiarem
009_G

LE

BOCKA-PR-ZMI D-FCO 1-1 0-rozb budyn ku-wO

1.

Odpowiedi: Przedmiar rob6t o nazwie OO9_GLEBOCKA-PR-ZMID-FC01-10-rozb budynku-wO1 nale2y uwzglgdnii w
Formularzu Cenowym w poz. 1 - Roboty drogowe. ZamawiajAcy przekazuje w zal4czeniu zbiorcze
zestawienie formularzy kosztorys6w do oferty(FKDO) dla rob6t objetych zakresem ZMID i MPWIK ze

wskazaniem, kt6ry formularz FKDO nale2y uja6 w danej pozycji Formularza Cenowego (zalacznik nr 5 do
sIWZ).

ZMID/ZP/M. Szymaniak - tel. 2Z/56-91 -430

pytanieB:

dot. rozdz.

VI-

warunki udzialu w postepowaniu oraz przeslanki wykluczenia -2'2.1 b) czy przez budowq

lub przebudowe drogi klasy co najmniej Z wraz z zapewnieniem depresji w6d gruntowych nale2y
rozumief budowq lud przebudowq <irogi klasy co najmniej Z wraz. z odwodnieniem wykop6w poprzez

zapewnrenie deprLsji w6d gruntowych przy pomocy zestawu iglofiltr6w lub studni depresyjnych?

Odpowiedi: Zamawiaj4cy dokonuje modyfikacji przedmiotowego zapisu'
Stare brzmienie: pkt. 2.2.1. ppkt. b) Rozdzialu VI - SIWZ
gruntowych"'
,,b) budowie lub przebudowie drogi klasy co najmniej Z wraz z zapewnieniem depresji w6d

Nowe brzmienie: pkt. 2.2.1. ppkt. b) Rozdzialu VI - SIWZ
,,b) budowie lub przebudowie drogi klasy co najmniej Z wraz z odwodnieniem wykop6w poprzez
zapewnienie depresji w6d gruntowyCn przy pomocy zestawu iglofiltr6w, studni depresyjnych lub innych".

W zwiEzku ze zmianq przedmiotowego warunku

Zamawiajqcy dokona modyfikacji ogloszenia o

zam6wieniu.
pytanie
-

w postepowaniu oraz przestanki wykluczenia - 2.2.2 Jakim
rob6t instalacyjno-sanitarnych, biorEc pod uwagq, 2e
Kierownik
wykazai
doswiadczeniem ma siq

9: dot.

rozdz.

VI -

warunki udziatu

odpowiada za zakres rob6t sanitarnych a nie drogowych i sanitarnych?

Informujemy, 2e warunek dojwiadczenia dla Kierownika rob6t instalacyjno- sanitarnych tj' ,,2 roboty
zwi4zane z'budow4 lub rozbudowq drogi ktasy co najmniei Z wraz z zapewnieniem depresji w6d
gruntowych" jest z-awyzony w stosunku do warunku wskazanego w rozdz' Vl 2.2'L b), gdy2 nie
cropuszcza wykazania siq przebudow4 drogi oraz w spos6b jednoznaczny nie okre6la, czy Kierownik rob6t
instalacyjno-ianitarnych ma posiadai do6wiadczenie w zakresie sieci sanitarnych czy sieci sanitarnych i
orogowych przy realizacji 2 rob6t zwi4zanych z budow4 lub rozbudowq drogi klasy co najmniej Z wrcz z
zapewnieniem depresji w6d gruntowych'
Odpowiedi: Kierownik rob6t instalacyjno-sanitarnych musi wykazywad siq co najmniej 3 letnim do6wiadczeniem jako

kierownik rob6t instalacyjno-sanitarnych przy wykonywaniu co najmniej

2 rob6t

polegaj4cych

na

wykonaniu depresji w6d gruntowych przy robotach dotyczqcych budowy lub rozbudowy drogi klasy co
najmniej z.

ZamawiajEcy podtrzymuje zapisy w zakresie p]<t.2.2.2. Rozdzialu VI SIWZ
pytanie tO: Czy Wykonawca zamierzaj4cy powierzyd wykonanie

czQsci zam6wienia podwykonawcom a nie polegajAcy

na ich zasobach sklada JEDZ dotyczAcy tych podmiot6w?

Wykonawca zamierzaj4cy powierzyd wykonanie czq5ci,zam6wienia podwykonawcom a nie polegaj4cy
Odpowiedi:
'
ich zasobach nie sklada JEDZ dotycz4cy tych podmiot6w'

na

pytanie 11: prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej, przedmiaru rob6t oraz formularza kosztorysu do
oferty na przebudowq sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia oraz
formularzem cenowym przebudowa sieci energetycznej jest w zakresie przedmiotu zam6wienia.
Odpowiedi: Zamawiaj4cy przekazuje w zal4czeniu projekt wykonawczy TOM VI-EK-1 pn. sie6 elektroenergetyczna

rozwi4zanie kolizji

oraz

przedmiar rob6t

(plik

o

-

nazwie

i formularz kosztorysu do ofefty (plik o
009_GLEBOCKA_pR_ZMID_FCO6_08_elektoenergetryka-w01)
1 ).
nazwie OO9-GLEBOCKA-FKDO-ZMID-FC06-08-elektoenergetryka-wO
pytanie 12: dot. formularza cenowego zal4cznik nr 5 do SIWZ. W kt6rych pozycjach formularza cenowego

nale2y

uwzglednif koszty wynikaj4ce z zamieszczonych formularzy kosztorys6w do oferty na:

-

rozbi6rkq budynku przy ul. Glqbockiej 68?
obudowq wykop6w pod zbiorniki ZRl, ZR2, ZR3?

Przedmiar rob6t o nazwie OO9-GLEBOCKA-PR-ZMID-FC01-10-rozb budynku-w01 nale2y uwzglqdnii w
Odpowiedi:
Formularzu Cenowym w poz. 1 - Roboty drogowe, a 009-GLEBOCKA-FKDO-ZMID -FC02-11-zabezp
wykopu pod zbiornik-wO1 w poz. 2

-

Budowa kanalizacji deszczowej.

Zamawiajqcy przekazuje w zalEczeniu zbiorcze zestawienie formularzy kosztorys6w do oferty (FKDO) dla
rob6t objetych zakresem ZMID i MPW|K ze wskazaniem, kt6ry formularz FKDO nale2y uj4i w danej
pozycji Formularza Cenowego (zal4cznik nr 5 do SIWZ).
Zamawiaj4cy nie wymaga zlo2enia wrazz ofert4zbiorczych zestawied formularzy kosztorys6w,

Otrzvmu,■
Zidentyfikowani Wykonawcy
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ZalaCZnlkl:

Zakres ZMID
l. skory9owany opis przednllotu zam6wienia i
2. pro」 ekt

wykonawczy:

j増
[撒
蘇擬
i麟
轟
書
J墓
ll景冊鮮範更
,1副 w鴫
4) sieC telekomunikacyjna Metro lnternet Sp. z o.(鞘
５
６

sieこ te!e― komunikacyjna

Mu!tirnedia Polska S.A.kabel̀wiatlowodowy:OK丁
̀wiatlowodowy wttRO1/100746/2016/KD:

03065/144;

７

sied telekomunikacyjna Orange Polska S.A.kabel̀wiatlowodowy(DKP 03053/P/24」

:

OKH03017/Z/144′
telekomunikaCyjna Orange Po!ska S.A. kable ̀wiatlowodowe: OKH03017/Y/144′
OKH03017/Z/X/36′ OKH03017ノ Z/Z/48′ OKH03017/Y/Z/12′ OKH03017/Y//12,
8) sieC telekomunikacyjna UPC POLSKA Sp. z o.o. kabel ̀wiatlowodowy: OK丁 03136/72′ KO/WBA/143/048J′
KO/WBA/969/024J′
9) SieC telekomunikacyjna UPC Polska Sp.zo.o.kablèwiatlowodowe: KO/WBA/678/072」 ′KO/WBA/1204/024]′
KO/WBA/668/048]′ KO/WBA/633/072J′ KO/WBA/842/024〕 ′KO/WBA/549/024J′
skory9owana D― M‑00.00.00 wymagania og61ne′ STVriORB D,01.03.04‑sied teletechniczna′
sieこ

３

;

４

przedmiary rob6t:

1) 009̲GLEBOCKA PR̲ZMID̲FC01̲01̲bdrogowa̲w02;
2) 009̲GLEBOCKA̲PR̲ZMID̲FC06̲08̲elektoenergetrγ

ka̲w01;

3) 009̲GLEBOCKA̲PR̲ZMID̲FC07̲07‐ 1.1̲Orange̲w01:
4) 009̲GLEBOCKA=PR=ZMID̲FC07̲07‑1.2̲Orange̲w01,
5) 009̲GLEBOCKA PR=ZMID̲FC07̲07‑1.3̲Orange̲w01,
6) 009̲GLEBOCKALPR̲ZMID̲FC07̲07‑2̲Vectra̲w01;
7) 009̲GLEBOCKA PR=ZMID̲FC07̲07‐ 3̲AttM̲w01,
8) 009̲GLEBOCKA PR̲ZMID̲FC07̲07‑4̲MetrolnterneLW01:
9) 009̲GLEBOCKA̲PR̲ZMID̲FC07̲07‑5.1̲UPC̲w01:
10)009̲GLEBOCKA̲PR̲ZMID̲FC07̲07‐ 5.2̲UPC̲w01,
11)009̲GLE30CKA̲PR=ZMID̲FC07̲07‑5.3̲UPC̲w01:
12)009̲GLEBOCKA=PR̲ZMID̲FC07‑07‑6̲MULttIMEDIA̲w01,
formularz kosztorysu do oferty:

1)
2)
3)
4)
5)

6.

団

009̲GLEBOCKA FKDO̲ZMID̲FC01̲01̲b dro9owa̲w02,
009̲GLEBOCKA FKDO̲ZMID̲FC06̲08̲elektoenergetryka̲w01,
009̲GLEBOCKA=FKDO̲ZMID̲FC07̲07‑1.1̲Orange̲w01:
009̲GLE30CKA=FKDO̲ZMID̲FC07̲07‑1.2̲Orange̲w01:
009̲GLEBOCKA=FKDO̲ZMID̲FC07̲07‐ 1.3̲Orange̲w01,

6) 009̲GLEBOCKA FKDO̲ZMID̲FC07̲07‑乙 Vectra̲w01:
7) 009̲GLEBOCKA FKDO̲ZMID̲FC07̲07‑3̲ATM̲w01:
8) 009̲GLEBOCKA=FKDO̲ZMID̲FC07̲07‑4̲Metro lnterneLw01,
9) 009̲GLEBOCKA=FKDO̲ZMID̲FC07̲07‑5.1̲UPC̲w01:
10)009̲GLEBOCKA FKDO̲ZMID̲FC07̲07‐ 5,2̲UPC̲W01,
11)009̲GLEBOCKA FKDO̲ZMID̲FC07̲07‑5.3̲UPC̲w01,
12)009̲GLEBOCKA FKDO̲ZMID̲FC07‑07‑6̲MULTIMEDIA w01,

zbiorcze zestawienia formularzy kosztorys6w do oferty(FKDO) dla rob6t objetych zakresem TMID

;

Zakres MPWiK:

1. przedmiary rob6t:009̲GLE30CKA PR=MPWIK FC12̲03̲PIEDAN̲k sanitarna̲w02,
2. formularz kosztorysu do oferty:009̲GLEBOCKA̲FKDO̲MPWIK̲FC12̲03̲PIEDAN̲k sanitarna̲w02,
3. zbiorcze zestawienia formularzy kosztorys6w do oferty(FKDO)dla rOb6t objetych zakresem MPWiK;

Zakres PSG
■. Projekt budow!any― przebudowa sieci gazowej̀redniego cìnienial
2. SttWiORB― sieci gazowe.

ZMID/ZP/M. Szymaniak - tel. 22/56-91-430

