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Miasto Stoleczne Warszawa - ZarzEd Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publicznych-(Dz. IJ. z 2017r. poz. 1579
z-p62n. zm') wyjaSnia treS6 SIWZ oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia tre66
Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, poprzez poprawienie irzedmiar6w rob6t,
oraz zmianE terminu skladania i otwarcia ofert.

Pytanie 1:
Roboty drogowe. Prosimy o informacj e, czy zamawiajqcy dopuszcz a zamiang betonowej
kostki brukowej nabazie grysu bazaltowego na betonowqkostkE brukow4 nabazie kruszy-
granitowych.

OdpowiedZ:
ZarnawiajqcY dopuszcza zmiang betonowej kostki brukowej nabazie grysu bazaltowego na
betonowq kostkE brukowq na bazie kruszyw granitowych. Paramet.y-uzytto*e kostki nie
mog4by6 gorsze niz parametry kostki nabazie grysu bazaltowego.

Pytanie 2:
d.4 kosztorysu drogowego - czy Zartawiaj4cy dopuszcza zmianp frakcji
frakcjg 2-5? Frakcja 2-5 jest standardowo stosowana przy nawierzchniach
nych.

Odpowiedf:
Zamaw iaj qcv ni e dopus zcza zmiany frakcj i kru s zyrva.

Pytanie 3:
Dotyczy poz. 99 d.6 kosztorysu drogowego - prosimy o podanie ilorici sztuk lawek
parkowych do ustawienia. Informujemy, i|w przedmiarze iioS6 podana jest w metrach.

Odpowiedf:
Zamawiajqcy koryguje miarg zapisanq w kosztorysie na ,,szt." Poprawiony przedmiar rob6t
zostanie zamieszczony w oddzielnym pliku na stronie Zarrtawiajqc.go ***.rdrn.*u*.pl .
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Pytanie 3:
Roboty drogowe. Prosimy o podanie
kostka betonowej kostki brukowej na

kilku szczeg6l6w dotyczqcych zastosowanej w projekcie

- czy cala warstwa posypki ma byi
jakiejS czESci,

bazie grysu bazaltowego:
wyprodukowana na grysie bazaltowym, czy tylko w

- o jakiej frakcji ma byi uzyty grys bazaltowy,
- czy gryz bazaltowy ma byi wkladem jako kruszywo do betonu konstrukcyjnego,
- jak taka kostka ma wyglqda6?

OdpowiedZ:
Cala warstwa posypki ma byd wyprodukowana na grysie (bazaltowym lub granitowym)

- Frakcja analogicznie jak dla zwyklego kruszywa stosowanego w mieszance betonowej
- Grys ma byi zamiennikiem kruszywa
- Kostka Holland l0x20x8cm. W przypadku innego koloru niz naturalny (szary) - barwiona
w masie.

W zwiq,zku z powylszym Zamawiajqcy przedlu?a termin skladania i otwarcia ofert
zgodnie z art.38 ust 6 Pzp.

Nowy termin skladania i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert: 01.03.2018 r. godz.l0:00
Termin otwarcia ofert: 01.03.2018 r. godz. 10:30

R_ozdzial I slwz pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymuiQ nowe brzmienie:
,,8.12. Ofertq nalezy umieSci6 w zamkniEtym opakowaniu, uniemo2liwiajqcym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. opakowanie winno byt oiialzone ntvwQ
(firmq) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres ZarzqdDr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane:
Oferta na - Wykonanie rob6t budowlanych dla inwesfycji pn. "Modernizacja teren6w
Targriwka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossow.f.i.go, ff"ndlowej, Myszkowskiej
i Pratuliriskiej".
Nr postppowania DPZtl2tPNtllllS. Nie otwiera6 przed dniem 01.03.201gr. do godz.
10:30"

,,!3'l' Oferty powinny byi zlolone w siedzibie Zamawiajqcego w Warszawie przy
ul. chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 01.03.201gr. dogodziny l0:00,,.

,,15'l' Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiajqcego ptzy ul. Chmielnej l2O,
w warszawie, w sali nr 3 l l, w dniu 01.03.20rgr. o godz. iti:30".

W wyniku ,\iuny tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowi ra, Zamawiajqcy
dokona zmiany tresci ogloszenia o zam6wiiniu zgodnie z art. 3g ust. 4a pkt pzp.

treSci ogloszenia
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eszcza informacje

Zgodnie z art. l2a ust 3 pzp niezwlocznie po z

o zam6wieniu w Biuletynie Zarnowiert publicznych,
o zmianach na stronie internetowej.

ZARZ,{DU
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