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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

,rZaprojektowanie i wykonanie. zadania polegaj4cego na budowie trasy rowerowej
wzdluL,ul. Marsa na odc. od ul. Zolnierskiej do ul. Cyrulik6w"

Numer postgpowania DPA99IPN/85/16.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 2

ustawy z dnta 29 stycz.ria 2004 Prawo zam6wieri publicznych (DZ. U z 2015 r. poz. 2164)

odpowiada na pytania Wykonawc6w.

Pytanie nr l.
Wg. PFU pkt.l .1.2.13 na str.9 naIe2y zaprojektowa6 punkt pomiar ruchu rowerowego.

Czy takiprojekt mazostal dol4czony do projektu ScieZki rowerowej?
Czy opr6cz projektu na Wykonawcy spoczywa tak:Ze odpowiedzialnoS6 za wykonanie

takiego Punktu pomiaru ruchu? Nie ma takiej pozycji w kosztorysie a znacz4co wplywa ona

na cenQ koricow4.
OdpowiedZ:
Tak. Na wykonawcy spoczywa obowi4zek wykonania punktu pomiaru ruchu
drogowego. Naleiy uj46 tp pozyci€ w kosztorysie ofertowym.
Pytanie nr 2
Czy jest sprecyzowane jakimi krzewami maj4 zostai obsadzone pasy zieleni drogowej, czy
jest to dowolny rodzaj krzewu? Informacji takiej nie znalazlam w Zadnymzalqcznlku.
OdpowiedZ:
Drzewa do rekompensaty prryrodniczej min. I do jednego ale moie sip zdarzy6,, Le

urz4d ( WOS, Urzqd Marszalkowski)wska2e wigksz4 ticzbg drzew. Gatunek taki jak
usunigty. Wymiar pierSnicy to 18-20cm.

Je2eli chodzi o kzewy na Zywoplot od strony ulicy polecamy Cotoneaster lucidus (Irga
btyszcz4ca). Prrv planowaniu nasadzeri prry ddr naleiy uwzglgdnid skrajnig ( 50 cm od
docelowego rozmiaru roSliny). Wykonawca powinien zaproponowa6 gatunki krzew6w
do nasadzerfi w grupach.

Cechy materialu roSlinnego

DRZEWA

Cechy sadzonego materialu roSlinnego:



! Sadzonki drzew powinny by6 prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany,

E p4k szczytorvy pnzewodnika powinien by(,wyraflnie uformowany'
! pierl o rvysoko5ci co najmniej 2r5 m,
E obw6d pnia nie mniejszy niZ 18 cm -mierzony na rvysoko5ci 100 cm'
I przyrost ostatniego roku powinien wyraZnie i prosto przedlu2ad pzewodnik'
! system korzeniowy powinien by6 skupiony i prawidlowo rozwinigty,
E na korzeniach szkieletorvych powinny wystgpowad liczne korzenie drobne,
E u roSlin sadzonych z bryl1 kotzeniow1, bryla kozeniowa powinna by6 prawidlowo

uformowana i nie uszkodzona,
E pgdy korony u drzew nie powinny by6 prrycipte, chyba 2e jest to cigcie formuj4ce
D pgdy boczne korony drzewt powinny by6 r6wnomiernie rozmieszczone,

Na caloSciowy proces sadzenia dzew skladaj4 sip nastppuj4ce crynno5ci:

! pzygotowanie rvykopu Pod drzewa
! stabilizacja dzew (w trakcie sadzenia)
! posadzenie dzew
E wykonanie systemu nawadniajQco-napowietrzaj4cego (ukladanie rur drenarskich

r6wnolegle z sadzeniem drzew)
I usypanie mis o 5r. -1m, rvysoko56 walu 10-15cm
E wykorficzenie powiezchni gruntu pod drzewami (po posadzeniu drzew)
! podlanie po posadzeniu - min. 1001na jedno drzewo

KRZEWY

Cechy sadzonego materialu ro5linnego:
E ilo56 p9d6w min.S-7szt.
E kzewy formy naturalnej: wysokoS6 czgSci nadziemnej powyZej 30 cm

E kzewy ploiqce/okrywowe - rozpigtoS6 czqSci nadziemnej 35/35cm'
! bryla korzeniowa w pojemnikach fypu C2

Wady niedopuszczalne :

E silne uszkodzenia mechaniczne ro5lin,
E odrosty podkladki poniZej miejsca szczepienia,
! Slady 2erowania szkodnik6w'
! oznaki chorobowe,
E zrvigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czp5ciach nadziemnych,
! martwice i pgknipcia kory,
! uszkodzenie pqka szcrytowego przewodnika,
! dwupgdowe korony drzew formy piennej,
E uszkodzenie lub pnzesuszenie bry$ kozeniowej

Bardzo wuZne przy sadzeniu - - skrajnia 50cm - skrajnie mierzy sig od spodziewanego

docelowego wzrostu roSliny.

Pytanie nr 3
Czy rozbudowa lub przebudowa drogi kt6ra obejmuje m.in. budowE Scie2ki rowerowej mohe

by6 zaliczarra do zadafi polegaj4cych na budowie drogi w tym drogi rowerowej kt6re s4

wskazane jako konieczne do wykazania przy przystqpowaniu do przetargu wg. pkt.

7.2.r.SIWZ?



Odpowiedf;
Tak pod warunkiem, ie warto56 przebudowywanej Scie2ki wynosila 200 000'00 zl brutto
zgodnie pkt 7.2.1. SIWZ.

Pytanie nr 4
Dotyczy pkt 1.1.2.13 Programu Funkcjonalno-U2ytkowego. Zgodnie ztympkt. Zamawiaiqcy

wymaga zaprojektowania pEtli z zasilaniem z baterii w celu pomiaru ruchu rowerowego.

Prosimy o potwierdzenie powyhszego zapisu'

OdpowiedZ:
Tak naleiy wykona6 punkt pomiaru ruchu rowerowego.

Pytanie nr 5
Prosimy o podanie iloSci punkt6w pomiarowych ruchu rowerowego.

Odpowiedf:
Zgodniez rysunkiem Planu sytuacyjnego projektowana jest iedna pgtla w km 0+940'00.

Pytanie nr 6
Piosimy o wskazania, cz! warto66 rob6t zwrqzanych z wykonaniem pEtli rowerowychwraz z

zasilaniem z baterii naleay uj46 w kosztach og6lnych budowy, czy w oddzielnej pozycji

przedmiarowej.
Odpowiedf:
WartoS6 rob6t nni4zanych z wykonaniem pgtti pomiarowej nale?y uj46 w odrpbnej

porycji kosztorysowej.

Pytanie nr 7
Czy Zamawtajqcy narzuca terminy wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, czy

ich okreslenie pozostawia w gestii Wykonawcy?
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie narzuca terminu wykonania dokumentacji wykonawczej jednakie

bgdzie kontrolowal prace nad dokumentacjq. Wykonawca jest zobowi1zany do takiego

zaplanowania prac projektowych aby zapewnid rozpoczgcie i zakofrczenie rob6t
budowlanych w terminie umownYm.

Pytanie nr 8
Prosimy o udostgpnienie wszelkich uzgodnieri pomigdzy Zamawrajqcym, a Jednostkq

Wojskow4 sqpiadujqcq z planowanq Inwestycj4.

Odpowiedf:
Wszystkie roboty planowane s4 w pasie drogowym. Zamawiai4cy nie ma uzgodnieri z
jednostkq wojskow4. Jednak2e w razie zaistnienia takiej koniecznoSci Projektant winien
uzyskad takie uzgodnienie w imieniu Zamawiaiqcego.

Pytanie nr 9
Prosimy o wskazanie, z kt6ry'mi Gestorami sieci Wykonawca musi uiScid oplatg za Nadz6r

branZowy.
OdpowiedZ:
Zgodnie zzal1czona w PFU inwentaryzacjqnale?y rvyceni6 ilo56 i koszt ewentualnych
nadzor6w branZowych nad wykonywanymi robotami.



Pytanie nr 10

Prosimy o udostgpnienie najbardziej aktualnych map z uzbrojeniem terenu wraz z
inwentaryzacj4podziemnej i naziemnej infrastruktury. ProSba motywowana jest tym, iZ
Wykonawcanaetapie ofertowania powinien posiada6 peln4wiedzg umoZliwiajqcqrzetelnq
wycenQ.

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy udostppni posiadanQ map€ . Wykonawca - Projektant jest zobowiqzany
do pozyskania aktualnej mapy do cel6w projektowych.

Pytanie nr 1l
W przypadku nie posiadania aktualnej mapy z inwentaryzacjq infrastruktury podziemnej i
naziemnej, prosimy o przedstawienie wykazu kolizji, na podstawie kt6rych Wykonawca
powinien skalkulowa6 cenE.

Odpowied:Z:
Mapa inwentaryzuj4ca znajduje sie w dostppnej dokumentacji PFU. Opis
rvystppujqcych kolizji z tzbrojeniem podziemnym znajduje sig w czg5ci opisowej.
Wykonawca musi jednak uwzglpdnid mo2liwo56 wystqpienia innych nie
zinwentaryzowanych na obecnym etapie urz4dzefi podziemnych bpd4cych w kolizji z
projektem

Pytanie nr 12

Dotyczy zapisu Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, pld LI.2.7:
,,W ulicy istniej4 slupy oSwietleniowe wirowane Zelbetowe (zasilane napowietrzn4 lini4
energetycznqNn). 6 szt. zakwalifikowano do przebudovry ze wzglgdu nakolizjpz
projektowan4 droge rowerowe. Slupy oSwietleniowe kt6re bgd4 znajdowai siq czgSciowo na

drodze rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych, nale2y oznakowa6 ostrzegawczymi
barwami 26ho-czamymi"
Orazmajqc na uwadze zapis opinii In2yniera Ruchu m st. Warszawy, pkt. 3 .

,,Ustrn46 wszystkie slupy ze SwiatNa i skrajni drogi dla rower6w i pieszych"
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie iloSci slup6w do wyceny, kt6re maj4 zostad

przestawione oraz iloSci slup6w kt6re maj4 zostal oznakowane ostrzegawczymi barwami
26lto- czamymi" . Zdanrem Oferenta iloS6 slup6w do przestawienia jest wigksza niz podana w
przedmiarze.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy rvymaga usunipcia 6 slup6w znajdujqcych sig w kolizji ze Scie2kq
rowerowQ (sa zlokalizowane w przestrzeni Scie2ki) ora,z oznakowania slup6w
zlokalizowanych w skrajni Scie2ki.

Pytanie nr 13

Wykonawca uprzejmie prosi o doprecyzowanie, czy w zakres zam6wienia wchodzi
,,doSwietlenie" trasy rowerowej ( o kt6rym mowa w piSmie Wydzialu Sygnalizacji i
OSwietlenia nr ZdWTSO/101/2016 z dnia 02.06.2016r.), czy teL Zamawiajqcy wymaga
jedynie usunigcia kolizji istniej4cych slup6w oSwietlenia drogowego z projektowan4 trasa
rowerowQ.
Odpowiedf:
Zamawiaj4cy rvymaga usunigcia kolizji istniejqcych slup6w z projektowanQ trasq Scie2ki
rowerowej.

Pvtanie nr 14



Zgodnre zpkt.2.l PFU przedmiotem zam6wienia jest wykonanie dokumentacji projektowej
budowy drogi rowerowej na ul. Marsa odc. ul. Zolnierska - ul. Ilskiego, oraz wykonanie
rob6t budowlanych w ramach zadania PN. ,,budowa drogi rowerowej wzd\uZ ul. Marsa na
odc. od ul. Zolnierskiej do ul. cyrulik6w". Prosimy o wyjaSnienierozbie2noSci.
OdpowiedZ:
Zahes budowy Scie2ki rowerowej koriczy sip w rejonie skzy2owania z ul. Ilskiego w
rwipzku z planowan4 przebudow4 skrryZowania z ul. Ilskiego oraz budowq tunelu pod
torami PKP na przedluZeniu z ul. Marsa. Rozrvi4zania geometryczne tunelu nie s4
jeszcze znane.

Pytanie nr 15

W PFU pkt. 2.3. Zarnawiajqcy okre6lit dlugoS6 pielggnacji w okresie rEkojmi wykonanej
zieleni na 36 mo Czy okres ten pozostaje bez zmian, bez wzglgdu na wydluZenie okresu
gwarancji na roboty budowlane?
Odpowiedi:
Dlugo56 pielggnacji zieleni naleLy zaklada(jak okreSlono w PFU tj. 36 miesigcy.

Pytanie nr 16

Zgodnie z pkt l.l.2.I PFU w zakresie wykonawcy jest r6wnieZ ,,wykonanie projektu
zamiennego (przebudowy skrzyzowania ulic: Zolnierska - Marsa w Warszawie..)". Prosimy o

zarnieszczenie na stronie intemetowej Zarnawiajqcego ww. projektu.
OdpowiedZ:
Talc W zakresie Wykonawcy lery wykonanie projektu zamiennego skrry2owania ulic
Zohierska - Marsa w zakresie wskazanym w PFU.

Pytanie nr 17

Czy w zakresie rob6t Wykonawcy jest r6wnie2 wykonanie rob6t wg ww. projektu
zamiennego (dot. przebudowy skrzyZowania ulic: Zolnierska - Marsa)?

OdpowiedZ:
Nie. Wykonanie rob6t wg projektu zamiennego nie lery w zakresie wybranego w tym
przetarga wykonawcy.
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