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Warszawa, dnia 2017‐ 03‐ 21

Dot.: postEpowania prowadzonego w trybie ptzetargu nieograniczonego na

,rWykonanie inwestycji pod nazrv4: ,,Budowa drogi rowerowej wzdluZ ul.
Radzymiriskiej od ul. Karkonosry do granicy miasta Warszawy" wrazz elementami

towarryszqcymi - etap I."

Numer postgpowania DPZ|32{PN l3l I 17 .

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zam6wieri publicznych (DZ. U z 2015 t. poz. 2164)

odpowiada na pytanie Wykonawcy.

Pytaniel
Czy mohna zmienil polozenie wzglEdem siebie chodnika i drogi rowerowej na ul. Bystrej

przed skrzyZowaniem z ul. Radzymirisk4 dla umoZliwienie lokalizacji przystanku

autobusowego, kt6ry jest potrzebny w tym miejscu dla umozliwienia przesiadek do

autobus6w w kierunku Marek.
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projekt,,Rozw6j sieci tras rowerowych Warszawy w ramach Rozw6j sieci tras rowerowych Warszawy w ramach

ZIT WOF-Etap l" wsp6tfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi

priorytetowej tv,,PRzEJsCtE NA GOSPODARKE NISKOEMISYJNA" Dziafania 4.3 ,,REDUKCJA EMISJI

zANlEczyszczENt powtETRZA" poddzialania 4.3.2,,MoBlLNoSC MIEJSKA w RAMACH ZlT" Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2Ol4-2O20.
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OdpowiedZ;
Nie mo2na zmienil polozenia drogi dla rower6w i chodnika w obrqbie skrzyzowania ul.

Radzymiriskiej i ul. Bystrej, ale w przypadku zwycigstwa projektu ,,Przystanek autobusowy

Bystra 03 dla linii autobusowej nr 199 na ul. Bystrej przy sl<rzyzowaniu zul.Radzymirisk4'

w glosowaniu Projektant powinien uwzglEdnii mozliwoSd lokalizacji przystanku

autobusowego poprze z zaprojektowanie wsp6lnej drogi dla pieszych i rower6w na odcinku ul.

Bystrej.
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Projekt,,Rozw6j sieci tras rowerowych warszawy w ramach Rozw6j sieci tras rowerowych warszawy w ramach

ZIT WOF-Etap l" wsp6ffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi

priorytetowej IV,,PRZEJSCIE NA GOSPODARKE NISKOEMISYJNA" Dziafania 4'3 ,,REDUKCJA EMISJI

ZANIECZYSZCZEN POWIETRZA" Poddzialania 4.3.2,,MOBlLNOSe MIEJSKA W RAMACH ZlT" Regionalnego

ProgramuoperacyjnegoWojew6dztwaMazowieckiegona|ata2ot4-202o.

umowa nrRPヽ nA 04 03.02‐ 14‐6152/16-00


