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Wgo Rozdzielnika

Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej wzdlui al. Jana
Pawfa ll - etap ll, odcinek od Ronda ONZ do Ronda Czterdziestolatka w Warszawie".

Numer postgpowania DZP I 64tPN I 57 | 15.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zam6wieri publicznych (DZ. U z 2013 r. poz. 907 z
p6in. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy:

Pytanie 1

bior4c pod uwagq w szczeg6lno5ci fakt i|przedmiotem zadania jest nie tylko skomplikowana
i pracochlonna przebudowa bardzo waZnego skrzyZowania w centrum miasta lecz rSwnie?
remont pt5rty wiaduktu (przykrywaj4cej torowisko kolejowe) a kt6rej to nie istnieje dokladna
dokumentacja (inwentaryzacja), zgodnie z informacjatni zawartymi w zalqcznrkl nr 3 do
SIWZ Dodatkowo podkre6lenia wymaga fakt wymogu Zamawiajqcego uzyskania

, a zatem z obecnie wymaganego terminu
8miesiEcznego na faktyczne wykonanie przedmiotu zam6wienia pozostawaloby mniej niz 6
miesigcy , a co oznacza wprost nierealny termin do wywiaTania sig przez Zadnego
Wykonawcg czyni4c tg umowg ju2naetapie jej zawierania niemozliw4do wykonaniaazatem
z gruntu K.c. niewazn4.
Odpowied2:
ZamawiajQcy w odpowiedzi informuje, iL, zgodnie z art.38 ust. 4 i ust. 6 modyfikuje
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, poprzez zmianp terminu
wykonania zam6wienia:
1. Specyfikacj a Istotnych Warunkilw Zamilwienia:
bylo:
,, 5. Termin realizacji zam6wienia
Zamawiafilcy wyma ga, aby zam6wienie zostalo zrealizowane :

5.1. Rozpoczgcie:01.01.2016r.
5.2. Zakoficzenie: 8 miesipcy od dnia zawarcia umowy"
powinno by6:
5. Termin realizacji zam6wienia
Zanaw iajQcy wym a ga, a by z am 6wienie zo s ta lo zr ealtzow ane:.
5.1. Rozpoczgcie: 01.01.2016r.
5.2. Zakoficzenie: 11 miesipcy.



2.Umowa:
bylo w§ 2 ust。 l pkt3 umowy;

″1〕 WykOnawca dostarczy Zamawiajlcemu dokumentacjQ opisanl w pkt.H.C Opisu Przedmiotu
Zam6wienia w ciagu 8 miesiQcy od dnia wskazanego w ust.1,可 .do.… ………………………"

powlnno byこ w§ 2 ust.l pkt3 umowy:

"1)WykOnawca dostarczy Zamawiajlcemu dokumentacjQ opisanl w pkt.H.C Opisu Przedmiotu
Zam6wienia w ciagu ll miesieCy Od dnia wskazanego w ust.1′ 可.do.… ……………̈ ………・"

Opis Przednliotu Zam6wienia:
bylo w pkt.HC:

"A.Prace proiektOWe― etap II― zakoiczenie 8■liesieCy od rOzpoczQcia wykonywania
Przedmiotu Umowブ '

powinno byこ w pkt.II C:

"A.Prace proiektOWe― etap II― zakoiczenie ll■liesiQcy od rozpoczccia wykonywania
Przedmiom Umowブ '

Pytanie 2

Wnosimy o modyfkttQ wymOgu zawartego w SIWZ pkt 7,3.l dot.wykazania siQ
posiadanienl wiedzy i do6wiadczenia w postaci zrealizowania 2 zadan dla budowy,rozbudowy

lub przebudowy drogi za kwotQ nic llluliaszQni2 200 000zl brutto k滋
`da.Zdalliem wykonawcy,powy2szy wym6g o ile inten可■ZalnawittTegojestjego adekwatnoS6

w stosШよu do przcwidywaneJ wartoSci zalln6wienia(np.400 000 zl)oraZ brak llzasadnienia

dla wykazania siQ dwoma pr● ektalni(r6wnie dobrze Zamawi巧 甲y m6glby wymaga6
wykazaniem siQ ttzema praCktami,

powinlen brzllnlec:
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W ocenie ZamawiaiaCego Warunek jest adekwatny do przedmiotowego zam6wienia,
pozostaie beZ Zmian.

Pytanie 3

Wnosimy o modyik2可 Q lub WyJasmenie powodu wykazaniem siQ_ogiem okreSlon「 nw
SIWZ pkt 7.3.3。 1.dot.uzyskania gredniego przychodu w wysokoSci nie mnittsztt ni2

150 000zl,skoro wobec_og6w okreSlonych w SIWZ pkt 7.3.1.(zgOdnie z pytaniem lllr

2)ZalnaWiaTy przewidtte WartoS6 zam6wienia na ok.200 000zllub 400 000zl.Oznacza to

i2Zarnawiaacy akceptowalby male podmioty k“ rych roczny przych6d stanowllby rrmia ni2

warto66 przcdmiotowego zaln6wlenia,a tym samynl mo2e grozi6 im zachwianie plymo`ci
flnansowtt biOrT pod uwagQ i2 zgodnie z Umowa Zalnawi可 甲y nie przewidtte platno`ci

czQSciowych.
Wnosimy zatem o mody■kattQ poWy2SZegO wymogu na bardzitt adekwatny i datty
pewllog6 zalnawittvemu i2 Wybrany Wykonawca podola wykonaniu zadania r6wnie2 pod

wzglQdem inanso_  (konieCZnOSё  zapewllienia inansowania dla wykonania c激 o`ci

dokumentatti pracktowtt jest WylTznie po stronie Wykonawcy,za kt6re to otrzyma
platno66 dopiero po odbiorze dolmmentacJi):
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Modyfikacja pov,ryhszego wymogu doprowadzilaby do zgodnoSci z wymogami pkt 7.3.2
SIWZ.
OdpowiedZ:
Ztmawiaj4cy nie widzi podstaw do zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w
Zam6wienianrDZPl64nNlSTll5 w zakresie podanymprzez uczestnika postgpowania.
Pytanie 4
Wnosimy o dokonanie niezbgdnej korekty przedstawionego wzoru umowy , gdy? obecnie
zawiera np. blgdnie okreslone ustgpy i punkty poprzez doprowadzenie do ich wlaSciwej
kolejnej numeracji , poniZej przedstawiono zapytania do obecnie zalqczonego wzoru umowy .

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy informuje, 2e dokonal redakcji wzoru umowy, np. w zakresie numeracji.
Projekt umowy w zalqczeniu.
Pytanie 5

Zgodne z $1 ust. 4 pkt 1 Umowy zawarto wym6g opracowania ,,projektu budowlano-
wykonawczego", zaS $1 ust.5 pkt I orazpkt 2 okreSla wym6g opracowania odrpbnie projektu

budowlanego i projektu wykonawczego . Prosimy o dokonanie stosownej korekty poprzez
doprowadzenia do wewnEtrznej zgodno6ci w/w zapis6w , lub o wyjaSnienie jak nale?y przez

to rozumie6 wlaSciwe wymagane przezZarnawiajqcego opracowanie .

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, 2e dokonal stosownych korekt poprzez doprowadzenie do

wewnptrznejzgodno5cizapis6ww$1 ust.4pktliSlust.5pktli2umowy(aktualnie
$1 ust. 2 pkt 1 i S1 ust. 3 pkt 1 i 2 umorvy). Projekt umowy w zalqczeniu.
Pytanie 6
Zgodnie z $l ust.4 pkt 2 oraz $2 ust.3 okresla wym6g uzyskania w terminie wykonania
przedmiotu zam6wienia dowodu skutecznego zgloszenia rob6t lub prawomocnego

pozwolenia na budowg , pomijaj4c kwestiq iz jest to nierealne do wykonania przez Zadnego

Wykonawcg w tym okresie 8 miesigcy - zgodnie z pytaniem tr 1, to prosimy o zajEcie

stanowiska czy Wykonawcy zostanie uiszczona zaplata w przypadku zaskarZenia ptzez

kt6r4kolwi ek ze stron postgpowania wydanej decyzji o pozwoleniu na budowg ? Czy zatem

w przypadku odwolania sig i dlugotrwalych procedur odwolawczych Wykonawca nie tylko
nie otrzyma platnoSci za wykonan4 dokumentacjglecz r6wnieZ zostanie obci4Tony kanrni za

zwlokg ?

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy informuje, 2e procedury rwiqzane z platnoSciami zostaly opisane w $3' a
sytuacja wynikaj4ca z op61nieri procedura administracyjnych zostala opisana w $11 ust.

I pkt2
Pytanie 7
Zgodnie z $1 ust.ll w Umowie Zarnawtaj4cy okreSlil wym6g rozpoczgcia nadzor6w

autorskich w dniu odbioru dokumentacji projektowej i zakofrczenia z dniem odbioru

koricowego inwestycji. Zatem obowi4Tek nadzor6w autorskich obecnie oznacza, i2 nawet po

okresie gwarancji (3letniej) a zatem np. za 4lata kiedy inwestycja kofrczylaby siQ ,

Wykonawca musialby sprawowad nadz6r . Obecne zapisy s4 zatem niejednoznaczne i nie

spos6b przyjql obecnie zaproponowanych wymo g6w.

Wnosimy zatem o modyfikacjE w/w us Qpu poprzez okreSlenie koricowego terminu

wykonania nadzor6w autorskich w okresie 3lat od odbioru dokumentacji projektowej .

Juz tylko z ostrozno6ci pragniemy podniesd kwestig iZ dokumentacja projektowa z reguly po

3latach nie nadaje siE do realizacji z uwagi na utracone warunki,opinie,uzgodnienia itp. a

kt6re to wymagalyby ich akfializacji co nierzadko wiqge sig z konieczno6ci4 dokonania

stosowanvch zmian.



Odpowiedf:
Zamawiaj4cy informujer ie zapisy s4 jednoznaczne i pozostaj4 bezzmian.
Pytanie 8
Wnosimy o modyfikacjg $1 ust.12 pkt I poprzez doprecyzowanie sposobu wezrvania dla

stawiennictwa do nadzoru autorskiego , jako skutecznego dokonanego drogq wyslania
pismem faxem lub poczt4elektroniczn4(skan pisma) , bez wymogu potwierdzenia odbioru .

Obecne brzmienie tego zapisu za skutecme uznaje chociazby pol4czenie telefoniczne , co nie

zawszejest mozliwe do pol4czenia z uwagi na chociazby wypadki losowe,wyjazd sluZbowy

itp.
OdpowiedZ:
W ocenie Zamawiafilcego iaden spos6b kontaktu z Wykonawcq nie jest niezawodny.

Ryzyko nieodebrania wezwania pozostaje po stronie Wykonawcy
Pytanie 9
Zgodnie z $1 ust.12 pkt 5 Zamawiaj4cy wymaga,,oceny wynik6w badan material6w i
eliment6w budowlanych" . Wnosimy o usunigcie tego zapisu , albowiem Projektant nie jest

od oceny wynik6w badan material6w gdy? nie posiada dostgpu do stosownego laboratorium

oraz nie uczestniczy przy tych badaniach . Zapis ten powinien obowi4Tywai Inspektora

Nadzoru nie zaS Projektanta.
przy podtrzymaniu tego wymogu , uprzejmie prosimy o wyjaSnienie w jaki spos6b projektant

dokonywa6 ma oceny wynik6w badan przedstawianych przez wykonawcE rob6t budowlanych

, skoro sam pozbawiony jest zaplecza badawczego .

OdpowiedZ:
Zamawiajrfcy usuwa zapis $1 ust.12 pkt 5 (aktualnie $1 ust. 10). Projekt umowy w

zalqczeniu.
Pytanie 10
Wobec zapis6w OPZ i SIWZ , wnosimy o usunigcie pustych p6l do wypelnienia w $2 ust.2

Umowy ,-gdy1 Zarnawiajqcy sztywno okreslil lvym6g wykonania przedmiotu umowy tzn. w

iloSci -i.rigty od rozpocigcia realizacji umowy (np.w harmonogramie) wraz z okreSleniem

w $2 ust. I daty rozpoc zgcia realizacji umowy na dziefi I .01 .20 1 6r .

Zaiem puste wykropkowane pola s4 bezzasadne, lub prosimy o wyjaSnienie w jaki spos6b

naIeiry je wypelnii .

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy pozostawia zapis bez zmian. Puste, wykropkowane pola naleiy uzupetnid

datami ".v"it 
uit"vmi z zapis6w pkt. II.A, pkt. II.B oraz pkt. II.C OPZ.

Pytanie 1l
wrosimy o modyfikacjg zapis6w $7 ust.3 Umowy , poprzez usunigcie warunku dostarczenia

Zamawrajqcego kopii lazdej z um6w z podwykonawc4 (grzy czympodkreSli6 naleZy ,i?K.c.
przewiduJJ u-o*V ustne 

"kt6re 
maj4 z punktu widzenia prawa takie samo znaczenie iak

^u-o*u 
pisemna) , gdy1 charakter um6w \4czqcych WykonawcA z podwykonawc4 stanowi

tajemnicg firmy i stanowi wewnqtrzne kwestie .

W ptrypuanr jeSli Zamawiajacy podtrzymuje sw6j w/w wym6g , prosimy o akceptacjq na

.rr.,t iglie danych wrazliwych w- szczeg6lnoSci w zakresie wynagrodzenia Juz tylko z

ostroznoScinaleiry wspomnie6 i2 gl6wna umowa dotyczy stosunk6w pomiEdzy Wykonawc4a

Zamawiajqcym a nie podwykonawcami , 5'm bardziej i2 zgodnie z $7 ust.4 Wykonawca

odpowiada ia wszelkii dtiutu u podwykonawc6w akby to byty jego wlasne dziaLania ' co

wystarczaj4c o zabezpiecza ochrong prawn4 Zamawiaj4cego '

Odpowiedf:
Zamtwiaj4cy zmodyfikowal zapis $7 ust. 3 na: ,,Wykonawca zapewni, aby wsrystkie

umowy zloAwyf.onawcami zostaly zawarte na pi5mie i przekaie ZamawiajQcemu kopig
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ka2dej z um6w podwykonawcrych, z usunigciem informacji dotyczqcych
rvynagrodzenia."
Pytanie 12
Zamawnjacy w czesci I , wpisal ,,Przedmiot zamdwienia obejmuje przygotowanie
dokumentacji projehowej dla przebudowy al. Jana Pawla II i ul. Chalubiriskiego na odcinku
od Ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej, zgodnie z koncepcjq zogospodarowania (zalqczniki nr
I-4)" , zas zalqcznik nr 4 sa to
Udostgpnione fragmenty opracowania Tramwaji Warszawskich kt6re to pokazujq
m.in.przekroj e torowiska,peronow itp.
Zatem proszQ o wyja{nienie czy w ramach niniejszego zadania nale?y uje6
przebudowE/rozbi6rkE/remont istniejqcego torowiska tramwajowego ? JeSli tak to na jakim
odcinku ? Czy nale?y przebudowa6 odcinek torowiska tramwajowego wyl4cznie znajduj4cy
sig na istniej4cej plycie wiaduktu (przykrycia tunelu PKP) , czy teL naleiry przyjqt wigkszy
zakres (np.do Ronda ONZ) ? Prosimy o wskazanie konkretnego przewidywanego zakresu
opracowania , wraz z informacj 4_ czy pokazane granice rob6t na rysunku profilu (prace

wykonane w 2013r) wyl4czone s4zprzedmiotu niniejszego opracowania.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy informuje, 2e Wykonawca ma dowi4za6 sip do rorwiqzafi Tramwaj6w
Warszawskich Sp. z o.o. lub zaprojektowad i uzgodnid ich zmianp w niezbpdnym
zakresie, bez przebudorvy torowiska tramwajowego
Pytanie 13
Czy przedstawiona koncepcja (zal.nrl oraz nr2) zostala chociaZby wstEpnie zaopiniowana
przezBDiK InlynieraRuchu ? Pokre6lamy i?przedstawione rozwiqzania w spos6b znaczqcy

w szczeg6lnoSci w relacji polnoc-poludnie (ciag JP2) zmniejsza obecna iloSi pasow ruchu a

zatem wplynie negatywnie na przepustowo66 tych relacji , co mo2e budzid obawy o

stanowisko Inz.Ruchu m.st.Warszawy, gdy2naleiry siE spodziewad spadku przepustowoSci a

zatem tworzenia siE kolejek pojazd6w , kt6re to jak dotqd byly negatywnie oceniane przez
powyZszy Organ.
Odpowiedi:
Zamawiajqcy informuje, 2e jest jednostkq organizacyinQ m. st. Warszawy, przy pomocy
kt6rej Prezydent m. st. Warszarvy wykonuje swoje obowi4zki jako zarz4dca dr6g
publicznych krajowych, wojew6dzkich i powiatorvych. W zwi4zku z porvyZsrym
Zamawiajqcy zilaje sobie sprawg z moiliwych konsekwencji wdroZenia projektu
bpdqcego Przedmiot em Zam6wienia.
Pytanie 14
Prosimy o udostgpnienie posiadanych przez Zamawiaj4cego (ako Zarzqdcy drogi)
material6w pomocnych w niniejszym opracowaniu (lub informacji czy takie materialy
zostan4 udostEpnione) jak np. badania ruchu , ewentualnie jeSli takowe istniej4-wyniki z
pgtli/detektor6w / model ruchu itp.
OdpowiedZ:
Zamtwiaj4cy informuje, 2e jeieli w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej
Wykonawca wyst4pi do Zamawiajqcego o przekazanie dokument6w, kt6re usprawnia
b4dt przyspiesza proces projektowy, a Zamawiaj4cy bpdzie w posiadaniu takich
dokument6w, to udostppni je Wykonawcy.
Pytanie 16

Jako Ze Zamaviajacy jest zarzadca drogi , prosimy o wydanie i zanieszczenie warunkow
przebudowy sygn.swietlenej , orM inwentaryzacji istniejqcej infrastruktury w pasie

drogowym (w szczeg6lnoSci kanalizacji teletechnicznej sygnalizacji Swietlnej) lub jeSli

takowa nie istnieje , o wydanie warunkow technicznych i jej zattieszczenie dla oferentow.
OdpowiedZ:
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Zamawiaj4cy informuje, 2e Wykonawca powinien wyst4pi6 o warunki przebudowy
sygnalizacji Swietlnej po uzyskaniu zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu.
Pytanie 16
Opis przedmiotu zamowienia w czesci I punkt 11 , jest opisany zbyt lakonicznie i nie jest
jasny nie tylko zakres projektu (ako opisany szczeg6lowo na zalqczniku grafrcznym granicy
robot) , czy ma to by6 remont czy tez przebudowa , oraz jak nale?y traktowa6 u?yle
sformulowania m.in. ,,naprawa ptytyy pomostu" , ,,korekta sytuacyjna" , ,,korekta
wysokoSciowa" itp. Prosimy zatem o szczeg6lowe sprecyzowanie dot. dokumentacji dla
istniej4cej ptyty wiaduktu (przykrycia tunelu PKP) .

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy informuje, 2e naleiy zalo?y(, w projekcie przebudowg obiekt6w
mostowych, w szczeg6lnoSci dokona6 naprawy uszkodzef i ubytk6w ptyty pomostu,
stwierdzonych po usunigciu warstw nawierzchni jezdni, dokona6 korekty przebiegu
krawp2nika oraz dokonad korekty pochylenia podluZnego i poprzecznego nawiezchni
jezdni, celem sprawnego odprowadzenia w6d opadowych.
Pytanie 17
Prosimy o wymienienie obiektow mostowych objetych przedmiotem zamowienia.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, 2e w zakres Zam6wienia wchodzi obiekt mostowy (wiadukt)
leLqcy w poziomie 0, w szczeg6lno5ci ptyty jezdni wschodniej i zachodniej al. Jana Pawla
II, niesione przez podluZnice nr 1-5 i 13-18 (rys. Z-1.4 zal.3 OPZ).
Pytanie 18
Czy Zamawiajacy moze okre6lic preferowana przez siebie technologie remontu/przebudowy
obiektu mostowego ?

Odpowiedi:
Zamawiajqcy nie ma preferencji co do technologii przebudowy obiektu mostowego.
Pytanie 19
Czy nowe programy sygnalizacyjne maja sig dostowa6 do istniej4cych cykli w ciagu
sygnalizacji Al.Jerozolimskich - tj.obszaru systemu zarzadzania ruchem ?

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, 2e nowe programy sygnalizacji maj4 spelnia6 oczekiwania
In2yniera Ruchu m. st. Warszawy.
Pytanie 20
Czy wloty ulic Chmielnej i Nowogrodzkiej tj. przejscia/przejazdy rowerowe maja by6
osygnalizowane i wl4czone do systemu obszarowego zarzqdzania ruchem ?

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy informuje, 2e ewentualne nowe sygnalizacje Swietlne majQ spelnia6
oczekiwania In2yniera Ruchu m. st. Warszawy.
Pytanie 21
Czy Wykonawca wykona6 ma pomiary ruchu oraz wykonac prognozy ruchu ? JeSli takto czy
prognozy maj4byi wykonane na jeden szczytczy na dwa? W jakim horyzoncie czasowym?
Odpowiedf:
Zamawiaj4cy informuje, 2e zgodnie z pkt. 1.2 zal.3 do Dz. U.22003 r. Nr 220, poz.2l8l
z p6fln. zm.) projekt organizacji ruchu dotyczqcy sygnalizacji Swietlnej powinien
zawieraf, co najmniej dane o ruchu stanowiqce podstawg opracowania projektu
sygnalizacji, tj. natpZenie oraz strukturg rodzajow4 i kierunkow4.
Pytanie22
Na ile wykonawca powinien uwzglgdnii propozycje Zanawiajacego przedstawione nazal.nrl
i nr 2 (koncepcja przebiegu drogi rowerowej) , ana ile moZe zaproponowac swoja propozycje
? Co je6li BDiK lnZ.Ruchu zdecyduje o kompletnie innym rozwiqzaniu?
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Odpowiedf:
Zamawiajqcy informuje, 2e zaprojektowane rozrviqzanie powinno zachowywa6
funkcjonalno5ci przedstawione w zal. I i2 OPZ, a takLe jest wskaz6wk4 co do rozwiqzafr
preferowanych przez Zamawiaj qcego, j ednak szczegrilow e ronviqzania powinny zostad
puedstawione pzez Wykonawcg.
Pytanie 23
Czy dla budowy przejazdt i przejscia dla pieszych nale?y uwzglgdnii przebudowe
istn.torowiska tramwajowego? Czy Zamavnajcy zaakceptuje zastosowanie np. plyt
gumowych lub innych rozwi1zan aby unikn46 wymiany istniejqcych szlm kolejowych na
rowkowe ?

OdpowiedZ:
Zarnawajqcy informuje, 2e Wykonawca ma dowiqzal siQ do rozwiqzan Tramwaj6w
Warszawskich Sp. z o.o.lub zaprojektowa6 i uzgodnid ich zmiang w niezbgdnym zakresie,
bez przebtdowy torowiska tramwaj owego.
Pytanie 24
Prosimy o doprecyzowanie lub przedstawienie katalogu lub przyklad6w co nale?y rozumiec
jako ,,wysokiej jako6ci malej architektury" ? Czy maja to byi indywidualne projekty o

charaklerze unikalnym czy tez gotowe produkowane elementy dostEpne na rynku (siedzenia ,

lawki,kosze,donice)?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, 2e dokonal korekty zapis6w pkt. I.9 i I.10 OPZ. Elementy
malej architektury mog,l byd indywidualnym projektami o unikalnym charakterze lub
tei gotowymi elementami dostgpnymi na rynku. Zmodyfrkowany Opis Przedmiotu
Zam6wienia w zalqczeniu.
Pytanie 25
dot.wymogu CZ.I pl<t 9 -- co naleiry rozumiec pod pojeciem instalacji nawadniajqcej ? czy
ma obejmowac ona r6wnie2 elementy automatyki sterowania ? czy automatyka ta ma bcy
podlaczona bezprzewodowo lub kablowo do jakiegos syetemu sterowania/nadzoru ? jeSli tak
to kto bgdzie operatorem (ZDWZOM)?
Odpowiedi:
Zamawiaj4cy informuje, 2e pod pojgciem instalacji nawadniajqcej rozumie instalacjg
zapewniaj4c4 zasilanie zieleni w wodg, bez preferencji co do sterowania, kt6ra powinna
byd uzgodniona zzarzqdcqzieleni, zgodnie z pkt.II.B.6 OPZ.
Pytanie 26
dot. wymogu CZJ pkt 10 - z uwagi na obecnie wystgpuj4cqzrraczaca iloSd instalacji i sieci
podziemnych (energetyka , teletechnika , gazowa, wodoci4g itp.) , prosimy o wyjaSnienie czy
zarnavtiajacy wymaga aby w celu lokalizacji szpalerow drzew nale2y przewidzec kompletna
przebudowe aby koniecznie zlokalizowac w/w zielen ? Czy Zamawtajqcy w tym przypadku
zaakceptuje zastosowanie zamiast drzew krzewow wysokich do rosn4cych 2m wysokoSci (np.

Zwytonik zachodni , Cis poSredni , berberys ottawski , jaSminowiec itp.)
Odpowiedf:
Zamawiaj4cy informuje, 2e pzebudowg infrastruktury podziemnej naleZy ograniczy6
do niezbgdnego minimum, wynikajqcego z projektu gospodarki zieleniq, kt6ry powinien
byd uzgodniony zWydzialem Estetyki Przestrzeni Publicznej i zarz4dcq zieleni, zgodnie
z pkt.II.B.4 i II.8.6 OPZ.
Pytanie2T
CZI , ust.A pkt 4 - na jakiej podstawie Zamawtajacy zaklada moZliwoSd pozyskania

warunkow technicmych w terminie do 2miesiecy odrozpoczgcia prac?

Jest to nierealne albowiem w6wczas nieznany bEdzie jeszcze zakres prac , ich zalohenia itp. -
a zatemjakiekolwiek wystapienie o warunki wydaje sig bezzasadne gdyz pozniej dopiero po



zatw.org.ruchu bqdzie znany wlaSciwy przebieg i wtedy bgdzie zasadne takie wystapienie o
warunki.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy informuje, 2e poryskanie warunk6w technicznych, wskazujqcych
oczekiwania gestor6w co do sposobu zaprojektowania zabezpieczenia i przebudowy
infrastruktury technicznej, jest niezbgdne do rozpoczgcia prac projektowych.
Pytanie 28
CZ.I , ust.B pkt 1 - na jakiej podstawie Zanawiajqcy wymaga opracowania PZT , skoro
w6wczas jeszcze nie bgdzie znary nie tylko ostateczny przebieg lecz nawet tzw.opinia
komunikacyjna dla geometrii wydawana przez IR , a kt6ra to dopiero jest wstepnym
dokumentem na podstawie kt6rego moZna ewentualnie ju? zaloLy(, zakres i parametry
przebudowy (gdyz ostatecznie dopiero po zatw.organizacji ruchu bgdzie pelna wiedza, gdyz
czgsto sig zmienia jednak na etapie psor nawet geometria i poszegolne ronviazaria)
Odpowiedf:
Zamawiajqcy informuje, 2e zgodnie z pkt. II.B.1 OPZ PZT ma zostad zlo2ony do
wstppnego zaopiniowania przez ZDlvI, a nastgpnie, zgodnie z pkt. II.B.5, ma zosta6
zloilony do opinii do geometrii Iniyniera Ruchu m. st. Warszawy
Pytanie 29
CZ.I, ust.B pkt 6 - na jakiej podst Zamaviajacy wymaga opracowania i zlozenia projektu
zieleni do uzgodnienia , dla dokumentacji kt6ra nawet nie uzyska opinii komunikacyjnej IR j
ktory to jest wlaSciwy dla wstgpnego ustalenia akceptacji projektu drogowego . Zatem
Zamawiajqcy wymaga w tym punkcie aby opracowac i uzgodni6 projekt zieleni kt6ry bardzo
prawdopodobnie bgdzie nieaktualny i niezgodny z ostatecznym uzg. zatw. Org.ruchu -
wnosimy o rezy gnacje z tego zapisu .

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, 2e zgodnie z pkt. II.8.6 OPZ Wykonawca ma przygotowad i
zloiry(. do uzgodnienia z zarzqdcq zieleni projekt gospodarki zieleni4, zaS uryskad
uzgodnienie projektu gospodarki zieleni4 zgodnie z pkt. il.C.z,
Pytanie 30
CZ]l, ust.B pkt 7 - wg posiadanej wiedzy i doSwiadczenia Zamawiaj4cy wymaga aby przy

uzgadnianiu konstrukcji nawierzchni i przekrojow zalqczyi co najmniej wazna opinie

komunikacyjna IR. Prosimy zatem o wykreslenie tego wymogu gdyz na tym etapie

Wykonawca nie bEdzie posiadal takowej opinii , co slusznie Zamawiajacy w harmonogramie

uwzglgdnil.
Odpowiedi:
Zamawiajqcy informuje, 2e zgodnie z pkt. II.B.7 OPZ Wykonawca ma przygotowad i
zloi:y(, do uzgodnienia z zarzqdcq drogi przekroje oraz konstrukcje nawiezchni, zaS

uryskad uzgodnienie przekroj6w i konstrukcji nawieuchni zgodnie z pkt. II.C.3.
Pytanie 31
Czy projekt realizowany bEdzie na dzialkach nalez4cy do PKP ? Czy sa to tereny kolejowe

zamkniete 2 Czy Zarnavmajcy dysponuje lub bgdzie dysponowal tymi dzialkami na cele

budowlane ?

Odpowiedi:
Ztmawiaj4cy informuje, 2e wlada wsrystkimi dzialkami leZqcymi w pasie drogowym al.

Jana Pawla II.
Pytanie 32
Prosimy o udostEpnienie posiadanych inwentaryzacji dla wszystkich sygnalizacji objEtych

zam6wieniem oraz ci4g6w koordynacyjnychlkanalizacji do przebudowy/ wykorzystania , a

kt6rych to Zarnawiaj qcy j e st ge storem/uZytkownikie ml dzier?aw c 4 .



Odpowiedi:
Zamawiaj4cy informuje, 2e jeZeli w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej
Wykonawca wystqpi do Zamawiajqcego o przekazanie dokument6w, kt6re usprawnia
bqdi: przyspiesza proces projektowy, a Zamawiajqcy bgdzie w posiadaniu takich
dokument6w, to udostgpni je Wykonawcy.
Pytanie 33
Wnosimy zimane terminu wykonania etapu lI z zaproponowanych 8miesiecy na I lmiesiecy
(a zatem wydluzenie o 3miesiace) , biorac pod uwage wymagany zakres prac br.mostowej ,

koniecznoS6 konsultacji spolecznych (co naleLry twuhaf za istotne biorac pod uwage
lokalizacje inwestycjijej znaczerie oraz kwestie poprawy dostgpnoSci dla osob
niepelnosprawnych) oraz istotna ingerencje w uklad drogowy na skrzyhowaniu waznych ulic
w postaci zmiany sygnalizacji w istn.ciagu koordynacyjnym systemu zarz.ruchem
(al.Jerozlimskie-Jana Pawla ID co naszym zdaniem wydtuzy proces uzyskiwania
opinii,uzgodnien szczeg6lnie u Inz.Ruchu .

Odpowiedf:
OdpowiedZ znajduje sig w pytaniu nr 1.

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zan6wienia, Zartawiajmy
dokona zmiarry treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt 2) ustawy Prawo
zam6wieri publicznych (Dz. U.22013 r. poz.907 zp5in. z,rt.)

Zgodnie z art. l2a ust. 3 ustawy Pzp nieztilocznie po przekazaniu zmiany treSci
ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieli' Publicznych, Zamawiaj4cy zanieszcza
informacje o zmianach w swojej siedzibie orazna stronie interneto
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Zalttzniki:

1.Zmody■kowany wz6r umowy;
2.Zmodyflkowany Opis Przedmiotu Zaln6wienia
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