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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargtt nieograniczonego na: ,rBudowa drogi
rowerowej wzdlut ciqgu ulic: Powsiriska-Wiertnicza-Przycz6lkowa na odc. od Al. W.
Witosa do ul. Europejskiej - ETAP II".
Nr postgpowania DPZI 159 tPN I l4l I l7 .

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. 1 pkt 2)

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 2017r ' poz. 1579 z

pb2n. zm.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawc6w i dokonuje zmiany treSci

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia poprzez zal4czenie wlaSciwych przedmiar6w

oraz dokumentacj g techniczn4:

Pytanie I
Wykonawcazwraca sig z proSb4 o uzupelnienie zalqczonej na stronie Zamawiajqcego o

warunki techniczne wydane przez RWE dla podl4czenia sterownik6w sygnalizacji

Swietlnych na n/w skrzyzowaniach (poniew.v w projektach brak informacji dot.

zasilania sygnalizacj i)
1. SkrzyZowanie Wiertnicza -tr'owcza:
2. SkrzyZowanie Wiertnicza-OstralLentza"

3. Skrzyzowanie Wiertnicza-Kosiaruy:
4. SkrzyZowanie Wiertnicza - Obornicka:

5. Pgtla autobusowa (Wilan6w)

6. PrzejScie dla pieszych (Cmentarz)

7. Skrzy2owanie:Pruycz6lkowa-Wilanowska
Oraz o uzupelnienie przedmiar6w rob6t o pozycje dotyczqce uloZenia kabla

zasilaj 4cego w/w sygnalizacj e.

OdpowiedZ:
Nowe zasilanie przewidziane jest dla nastgpuj4cych skrzyZowari:

- SkrzyZowanieWiertnicza-tr'owczal.
- SkrzyZowanie Wiertnicza - Kosiarzy:
- SkrzyZowanie Wiertnicza - Obornicka:
- Pgtla autobusowa (Wilan6w)
Warunki w zalqczeniu. Przedmiar zostaNuzupelniony w zalqczeniu.

Pytanie nr 2
W kosztorysie ofertowym na sygnalizacjg w poz. 48,49, 115, 116, 174, I75,240,241,
303, 304, 354,355, 4I5, 416 uwzglgdniono kabel XzTKMXpw 6x2x0,8 do automatycznej

detekcji rowerowej. Natomiast w dokumentacji technicznej zar6wno w opisie jak i na

rysunkach uwzglgdniono kabel FTPW 4x2x0,5. Kt6ry kabel Wykonawca ma uwzglgdni6

w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.



OdpowiedZ:
W wycenie nale?y uwzglgdni6 kabel typu FTPW 4x2x0,5. Poprawiony przedmiar w
zal4czeniu.
Pytanie 3
W kosztorysie ofertowym na sygnalizacjg uwzglgdniono montaz latarni sygnalizacyjnych
oraz ekran6w kontrastolvych.Natomiast nie uwzglgdniono montazu konsol pojedynczych i
podw6jnych oraz mocowania na wysiggniku. Prosimy o uzupelnienie kosztorysu o
brakuj4cy zakres prac.
OdpowiedZ:
W pozycjach dotycz4cych montazu latarni na masztach i wysiggnikach zostaly uwzglgdnione
koszty montazu konsol. Dla kazdego sygnalizatora przewidziano osobn4 konsolg z
mocowaniem dwupunktowym.
Pytanie 4
Czy w zwi4zku z budow4 sygnalizacji Swietlnej w ci4gu ww. ulic, Zanawiaj4cy
wymaga podl4czenia nowych sygnalizacji Swietlnych do Zintegrowanego Systemu
Zarz4dzania Ruchem w Warszawie oraz uruchomienie strategii sterowania ruchem
opartej na modelu ruchu np. MOTION dla tychskrzyhowari?
Odpowiedf:
Nie. Przedmiot zam6wienia nie zaklada podlEczenia sk,rzyAowari objgtych zakresem

zadaniado ZSZR.
Pytanie 5
Czy Zamawiaj1cy uwzglgdnia w wycenie wykonanie pgtli pomiarowych o wymiarach2x2 na

kierunkach podporz4dkowanych w celu uzyskiwania danych pomiarowych.
Odpowiedf:
Realizacja modernizacji sygnalizacji w zakresie przewidzianym w zadaniu naleZy wykona6 w
z go dno S c i z uzgo dnionym proj ektem wyko naw czy m.

Pytanie 6
Czy Zarnawiajqcy przewiduje wpigcie kamer CCT do systemu monitoringu w
Zintegrowanym Systemie Zarzqdzania Ruchem z funkcja zapisu obrazu.
OdpowiedZ:
Tak.
Pytanie 7

Zatnawiaj1cy w projektach elektrycznych do detekcji automatycznej detekcji pieszych i
rowerzyst6w przewiduje zastosowanie kamer termowizyjnych, czy zamawraj4cy dopuSci
zastosowanie detekcji radarowej do automatycznej detekcji pieszych, kt6ra r6wnie? zostala
zastosowana w pierwszym etapie? W przypadku pieszych automatyczna detekcja jest
uzupelnieniem detekcji podstawowej.
Odpowiedf:
Realizacja modernizacji sygnalizacji w zakresie przewidzianym w zadaniu nale?y wykona6 w
zgodnoSci z uzgodnionym projektem wykonawczym. Oznacza to koniecznoSd zastosowania
urz4dzen w zgodnoSci z dokumentacja wykonawcz4,
Pytanie 8
Dot. pozycji 74 d.5. przedmiaru i25ItzmLTac: prosimy o szczeg6lowej specyfikacji technicznej i
precyzyjnych informacji dotycz4cej wygrodzefi ochronnych U-l2a przeciwblotnych o wys.
0,80m, w tym m.in. material, z kt6rego maj4 by6 wykonane przgsla (np. rama aluminiowa
wypelniona ekranem ze szVJa hartowanego) i slupki (np. rura ze stali nierdzewnej o Srednicy 48,3
mm), kolor element6w wrazz fotografi4/rysunkiem przedstawiaj4cym w/w typ wygrodzenia.
OdpowiedZ:
W zalqczeniu do odpowiedzi rysunki techniczne dla wygrodzeri.

ん



Pytanie 9
Dot. pozycji 75 d.5. przedmiaru i25ItzmLTac: prosimy o szczeg6lowej specyfikacji technicznej i
precyzyjnych informacji dotycz4cej wygrodzerl ochronnych U-l2a przeciwblotnych o wys.

1,20m, w tym m.in. material, z kt6rego maj4 by6 wykonane przgsla (np. rama aluminiowa
wypelniona ekranem ze szkla hartowanego) i stupki (np. rura ze stali nierdzewnej o Srednicy 48,3

mm), kolor element6w wrazz fotografiy'rysunkiem przedstawiaj4cym w/w typ wygrodzenia.

Odpowiedi:
W zal4czeniu do odpowiedzi rysunki techniczne dla wygrodzeri.

Pytanie 10
Dot. pozycji 78 d.5. przedmiaru i25ltzmlTac: prosimy o szczeg6lowej specyfikacji technicznej i
precyzyjnych informacji dotycz4cej wygrodzeri ochronnych U-l2a rurowo-prgtowych, w tym
m.in. material, z kt6tego maj4 by6 wykonane przgsla, Srednica rur i wymiary przekroju pr9t6w

oraz kolor element6w wrvZ fotografi4irysunkiem przedstawiaj4cym w/w typ wygrodzenia.

Odpowiedf:
W zalqczeniu do odpowiedzi rysunki techniczne dla wygrodzeri.

Pytanie 1l
Prosimy o wskazanie lokalizacji na planie sytuacyjnym separator6w ruchu U-25.

Odpowiedf:
Ten etap nie obejmuje montaZu separator6w U-25'
Pytanie 12

Prosimy o udostgpnienie fotografii/rysunku przedstawiaj4cego typ separatora U-25 wymagany

ptzezZamawiaj4cego.
OdpowiedZ:
Ten etap nie obejmuje
Pytanie 13

montaZu separator6w U -25 .

Dot. pozycji 95 d.8. przedmiaru i25ltzml7ac:
lawek zawartych w specyfikacji D-07.06.02

odpowi adaj 4c4 wym aganiom Zamaw iai4ce go.

Odpowiedi:
Zal4czono informacje na temat lawek. tr-awki powinny by6 takie same jak w etapie I.

Pytanie 14
Dot. pozycji 96 d.8. przedmiaru i25ltzmlTac: prosimy o zamieszczenie szczeg6lowych danych

dotycz4cych urz4dzeh pomiarowych mierz4cych natgZenie ruchu rowerowego (typ i parametry

urz4dzeh;lokalizacja; spos6b montowania; typ rejestrator6w; rodzaj zasilania i przesylu danych,

np. automatyczny przez sie6 GSM, rgczny przezBluetooth na smartfona; oraz inne dane) wtaz z

fotografi y'rysunkiem przedstawiaj 4cym w/w utz4dzenia.

Odpowiedf:
Do odpowie dzi zal4czono opis pgtli.

Pytanie 15

Prosimy o zamieszczenie szczeg6lowej specyfikacji technicznej dotycz4cej wykonania

przepust6w z rur stalowych.

OdpowiedZ:
Projekt wykonawczy przepustu oraz szczeg6lowe specyfikacje techniczne zostaly zalqczone

do pisma.
Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie,2e pielggnacja na wykonane
wynosi I rok.
OdpowiedZ:

trawniki oraz drzewa przesadzane i nowe

Pielggnacja na wykonane trawniki oraz przesadzone

zadeklaruje wykonawca jako okres gwarancji dla calej

prosimy o uzupelnienie wytycznych dotycz4cych
o fotografig lub rysunek przedstawiaj4cy lawkg

i nowe drzewa wynosi tyle czasu ile
inwestycji.



Pytanie 17

Czy warstwg ulepszonego podloZa z gruntu/kruszywa stabilizowanego cementem nale?y

wykona6 z gotowej mieszanki przywiezionej z betoniarni?

OdpowiedZ:
Tak,naleiry dowie66 z betoniarni.
Pytanie 18

Dot. pozycji 8l d.6. przedmiaru i25ltzmL7ac. W opisie technicznym projektu wykonawczego

drogowego jest zapis: ,,Na wysokoflci perondw przystankowych zastosowano lcrawgZniki

peronowe z zaolcrqgleniem w stopie ", co potwierdzaj4 opinie do projektu organizacji ruchu

Zarz4du Transportu Miejskiego z dn. 06.02.2017r. oraz z dn. 13.04.2017r. Z kolei wedtug

rysunk6w 2.1 -2.4 projektu braniry drogowej czgfi(,zatok autobusowych o nazwach: Kosiarzy

0l,N,owcza0l orazWiertnicza 0l ma posiada6 krawgZniki uliczne. Prosimy zatem o wyja6nienie

tej rozbiehno6ci jednoznaczne wskazanie, na kt6rych przystankach naleiry wbudowad krawgZniki

peronowe.
OdpowiedZ:
Na niekt6rych przystankach naleiry wykonad krawgzniki drogowe z uwagi na obecnoS6

zjazdow. Wykonanie krawg2nik6w peronowych wymagaloby wykonywanie dlugich ramp.

Przystanki, na kt6rych nale?y wykonai krawg2nik peronowy:

Wilan6w 10, Wilan6w 01, Wilan6w 08 12 fieden peron)

Przystanki, na kt6rych nalely wykona6 krawgZnik drogowy:
Wiertnicza }t,tr owcza0l, Kosiarzy 01.

\tanie 19

Prosimy o potwierdzenie, 2e

cienkowarstwowe.
Odpowiedf:

na drodze rowerowej nale?y zastosowad oznakowanie poziome

Nie potwierdzamy. Na drodze dla rower6w nale2y wykonad oznakowanie poziome

chemoutwardzalne bez struktury (zatarte na gladko).

Pytanie 20

Czy dla oznakowania cienkowarstwowego gwarancja wynosi I rok?

Odpowiedi:
Gwarancja na oznakowanie cienkowarstwowe wynosi tyle ile zadeklaruje wykonawca jako

okres gwarancji dla calej inwestycji.
Pytanie 21

Prosimy o jednoznaczne wyjaSnienie, co oznacza okre6lenie ,,wygrodzenia U-12 wypelnienie

pionowe" uzyte w legendzie na rysunkach2.l -2.4 projektu braniry drogowej.

OdpowiedZ:
Chodzi o wygrodzenie ochronnelJ-l2a-typ ZDM o wysoko6ci 80 cm.

Pytanie22
Prosimy o potwierdzenie, 2e monta? wiat przystankowych nie wchodzi w zakres Przedmiotu

Zam6wienia.
OdpowiedZ:
MontaZ wiat przystankowych nie wchodzi
Pytanie 23

JeSli monta:Z wiat przystankowych wchodzi w zakres Przedmiotu Zam6wienia, prosimy o
zamieszczenie szczeg6lowych danych dotycz4cych w/w konstrukcji, m.in. wymiary, matetialy, z

kt6rych maj4 by6 wykonane, kolor element6w oraz pozostale niezbgdne dane wtaz z
foto grafi q/rysunkiem wiaty.
Odpowiedi:
Przedmiot zam6wienia nie obejmuje ustawienia nowych wiat.

w zakres Przedmiotu Zam6wienia.



Pytanie24
W kosztorysie bran2y drogowej i25ltzml7ac brakuje pozycji na warstwy podbudowy z MMA
ACI6P 35/50konstrukcji poszerzenia jezdni o grubo5ci 18cm i konstrukcji jezdni nad
cieploci4giem grubo6ci 12 cm. Prosimy o uzupelnienie.
OdpowiedZ:
Przedmiary zostaly uzupelnione,w zal4czeniu do pisma.
Pytanie 25

Zgodnie ze specyfikacja technicznaD-04.04.02 podbudowy pod nawierzchnie piesze jezdne
maja byi wykonane z mieszanki kruszyw lamanych wytworzonych z kruszyw naturalnych,
sztucznych lub recyklingu. Prosimy o jednoznaczne okreSlenia rodzajtkruszyw.
OdpowiedZ:
Wyl4czenie z kruszyw lamanych wytworzonych z kruszyw naturalnych.
Pytanie 26

Prosimy o informacj Q, c4 humusowanie gr. 15 cm nale?y wykona6 materialem pozyskanym
z terenu budowy czy materialem dowiezionym?
OdpowiedZ:
Humusowanie musi byi wykonane ziemiE?yzn4.
Jest to ziemia, posiadaj4ca wlaSciwoSci sprzyjajEce wzrostowi roSlin, zasobna w skladniki
pokarmowe. Gleba to powinna by(, przebadana laboratoryjnie i mie6 odczyn 6-7,5 pH oraz
odpowiedni4 zawartofi6 substancji organicznej w suchej masie oraz odpowiedniq chlonno56.
Struktura gleby powinna by(, grvzelkowata, wolna od zanieczyszczeh, nasion, korzeni oraz
kJaczy ro Slin zielnych.
JeZeli ziemia pozyskana z terenu budowy nie bgdzie spelniala ww. warunk6w nale|y uLyt,
material z dowozu.
Pytanie2T
Po zapoznaniu sig z dokumentacj4 projektow4, stwierdzarny,2e w przedmiarue rob6t brakuje
pozycji dotycz4cej wykonania podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 35/50
gruboSci 18 cm na poszerzeniu jezdni o powierzchni 445 m2. Prosimy o uzupelnienie i
zal4czenie poprawnego przedmiaru rob6t.
OdpowiedZ:
Przedmiary zostaly uzupelnione,w za\qczeniu do pisma.

DYRTJK

W zaN4czenit:
- uzupelnione przedmiary,
- dokumentacja techniczna.
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