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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Wykonanie
rob6t budowlanychw zwi4zku z realizacj4 inwestycji pn.,rBudowa drogi rowerowej
w zdhti. ul. Pulawskiej ".
Nr postgpowania DPZI51/PN/50/18.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. I pkt 3

oraz ust. 4 ustawy z dnia29 stycznia2004r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U.22017 r.
poz. 1579 z p62n.. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy oraz dokonuje zmiany treSci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia poprzez zmiang terminu skladania i otwarcia
ofert w zwi4zku z koniecznoSci4 zamieszczenia prawidtowego przedmiaru rob5t i
uzupelnionej SST.

Pytanie nr 1

W cz. Wschodniej zgodnie z sst nawierzchniadrogi serwisowej dla KR2 ma konstrukcjg z BA
AC 11W 5OllO oraz AC 115 50/70. W przedmiarze jest konstrukcja dla KR 5 Cak dla jezdni
gl6wnej), kt6ra powinna by6 w poz. dotycz1cej uzupelnienia jezdni przy krawgZniku.
OdpowiedZ:
W przedmiarze nie wystgpuje konstrukcja dla ruchu kategorii KR5, gdyZ zakres inwestycji
nie obejmuje poszerueh jezdni gl6wnych ul. Pulawskiej, natomiast w miejscach
projektowanego zmniejszenia promieni luk6w na skrzyZowaniach nie bgdzie konieczne
stosowanie podbudowy z betonu asfaltowego, a jedynie wypelnienie wycigtego pasa warstw
jezdnych wzdlu? krawgZnika warstwami Scieraln4 i wiaSiz4c4.

W przedmiarze w poz. 47 . wystgpuje warstwa 7cm podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P
jest warstw1 g6n4 podbudowy zasadniczej nawierzchni zjazd6w i jezdni serwisowych dla
ruchu KR2.
Uzupelniono SST o brakuj4c4 specyfikacjg dla tej warstwy: D- 04.07.01 Podbudowa z betonu
asfaltowego
Uzupelniono SST o brakuj4c4 specyfikacjg dla warstwy podbudowy z betonu cementowego
dla nawierzchni zjazd6w i jezdni serwisowej dla ruchu KR3.
Pytanie nr 2
W cz. Zachodniej w poz. 4 przedmiaru wystgpuje znaczna niezgodnoS6 opisu z wartoSci4
(Humusowanie o Sred. grub. 15 cm na powierzchni 8500 m2) - 11500 m3 (powinno byd
8500*0.15 = 1275 m2.
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OdpowiedZ:
W poz. 4. przedmiaru po stronie zachodniej ul. Pulawskiej skorygowano warto56 przedmiaru

i opis pozycji kosztorysowej.
Pozycja 4. dotyczy zdjEcia humusu (odhumusowania) terenu o powierzchni 11 500 m2.
Objgtosd zdjgtego humusu: 11 500 m2 x0,15 m= l'125m3
Zal4czono skorygowan4 tabelg kosztorysow4 z poprawion4 treSci4 opisu poz. 4. oraz

wartoSci4 przedmiaru w tej pozycji.

Nowv termin skladania i otwarcia ofert
Skladanie ofert: 8.05.2018 r. g. 10:00
Otwarcie ofert: 8.05.2018 r. g. 11:00

W zwi4zku z powyhszym w rozdziale I SIWZ pkt 8.12., 13.1., I5.I. otrzymuj4 nowe
brzmienie:
8.12. ,,Ofertg nale?y umieSci6 w zamkniEtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie

zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byf oznaczone
nazw4 (firm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzqd DrSg Miejskich
ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa oraz opisane ,,Oferta na Wykonanie rob6t
budowlanych w zwi4zku z realizacj4 inwestycji pn. ,,Budowa drogi rowerowej
wzdht?, ul. Pulawskiej". Nr postgpowania DPA5LEN|50/18. Nie otwierad przed
dniem 08.05.2018 r. do godz. L1:00".

13.1. ,,Oferty powinny byd zlohone w siedzibie Zamawiapcego w Warszawie przy
ul. Chmielnej I20, Kancelaria, w terminie do dnia 08.05.2018 r. do godziny 10:00."

15.1. ,,Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej I2O,
w Warszawie, w sali nr L, w dniu 08.05.2018 r. , o godz. 11:00."

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wrenia, Zamawiaj4cy
dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy PZP.

Jednoczesnie zgodnie z art. I2a ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajqcy niezwlocznie po
zamieszczeniu zmiany treSci ogloszenia o zamSwieniu w Biuletynie Zam6wtefi Publicznych,
zamieszcza informacj g o zmianach na stronie internetowej.
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