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Dot. postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania inwestycyjnego pt.: ,,Przebudowa ul. Jana Kazimierza prace
przygotowawcze".
Numer postgpowania DP Zl 69/PN/66/18

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich informuje, 2e na podstawie art.

38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z
2017r. poz. 1579 zp62n. zm.) wyjaSnia tre5i SIWZ.

Pytanie 1:
Czy w ramach zam6wienia, Zamawiaj4cy oczekuje od Wykonawcy wykonania pomiar6w i
prognoz ruchu drogowego? Jeheli tak to na jakie horyzonty czasowe?

Odpowiedf:
Pomiary ruchu nalely wykonai w ramach zam6wienia. Prognoza ruchu w horyzoncie
czasowym 20lat.

Pytanie 2:
Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie wymagari w zakresie konstrukcji nawierzchni proj.
drogi. Zgodnie zOPZ Zamawiajqcy wymaga konstrukcji nawierzchni drogi:
a) OPZpkt.2
3)Konstrukcja drogi ma byt zaproiektowana na 2}Jetni olves elrsploatacji,
4)Konstrukcjg nawierzchni nq drodze nale2y zaprojektowat dla kategorii ruchu KR5

S)Konstrukcjg nawierzchni jezdni natg2y zaprojektowat zgodnie z ahualnymi z

o b ow i qzuj qcymi pr z e p i s ami i wyma gani ami s z cz e 96l owymi.
6)ProjeU wzmocnieniq nawierzchni nale2y wykonat na podstawie przeprowadzonych przez

WykonawcA pomiar1w i opracowanej przez IBD|M w Worszawie technologii naprawy i
wzmocnienia nm,vierzchni j ezdni ulicy.

Powyzsze zapisy s4 sprzeczne, m.in. ze wzglEdu na fakt, iz opracowana przez IBDiM
technologia naprawy (wskazana wyzei w podpunkcie 6) zastala przeanahzowana przy

zaloaeniu kategorii ruchu KR3 w wariancie przedluhenia trwa oSci badanej drogi o Srednio 8-

10 lat.
Zwigkszenie kategorii obci4zenia ruchem oraz wydluhenie zakladanego okresu eksploatacji
konstrukcji drogowej znacznie zwigkszy gruboSd nakladki, co w efekcie moze doprowadzii
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do komplikacji zwiqzarrych z dostosowaniem projektowanego ukladu drogowego z
istniej4cym. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie/wyjaSnienie powyzszego.

Odpowiedf:
Podstawowymi danymi do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni bgdq pomiary wykonane
pnez WykonawcA oraz prognoz ruchu. Badania IBDiM s4 dodatkolvymi materialami do
ewentualne go wykorzystania.

Pytanie 3:
Czy Zamawiaj4cy oczekuje wykonania pelnego zagospodarowania peron6w przystankolvych
w zakresie ich wyposaaenia w elementy malej architektury, TIPy, biletomaty itp. oraz

ewentualne doSwietlenie przystank6w?

OdpowiedZ:
W projekcie zagospodarowania naIeay uwzglgdnii tylko lokalizacjg element6w maiej
architektury, w tym wiaty przystankowe z ewentualnym doSwietleniem wiat z zasilaniem z

latarni ulicznych.

Pytanie 4:
Czy Zanawiajqcy wymaga koordynacji prac projektowych z innymi Inwestycjami? Prosimy
o wskazanie ewentualnych planowanych w tym obszarze inwestycji oddzialywuj4cych na

r o zwiryania proj ektowe.

OdpowiedZ:
Koordynacja prac opisana jest w czg6ci Ipkt 4 OPZ.

Pytanie 5:
Czy w ramach przebudowy ulicy planowana jest budowa kanalu technologicznego w pasie

drogowym? Czy powyzsze wchodzi w zakres przedmiotowego zadania?

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie planuje budowy kanalu technologicznego.

Pytanie 6:
Prosimy o sprecyzowanie wymagari OPZ pkt 4 w zakresie projektu zabezpreczenia urzqdzen
infrastruktury miejskiej na czas wykonywania rob6t.

OdpowiedZ:
Zabezpieczenie urz4dzeri infrastruktury miejskiej dotyczy ewentualnego ich uszkodzenia w
czasie prowadzonych rob6t ziemnych np. podwieszenie kabli w wykopie atak?e istniej4cych
drzew rosn4cych w bezpoSrednim s4siedrtwie prowadzonych rob6t.

Pytanie 7:
Prosimy o sprecyzowanie wymagan OPZ pkt 6.6 w zakresie ,,Ustalenia odpowiedniego
etapowania budowy poszczeg1lnych elementdw zadania wraz ze wszystkimi konsekwencjami
projehowymi z tego wyniknjqcymi - podjgte ustalenia nale|y uzgodni1 (w pierwszej
kolejnoici z ZDM i Zarzqdem Zieleni)"
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Odpowiedf:
Opracowanie powinno zawiera1 elementy organizacji ruchu na czas budowy, kt6re maj4
wykazac wykonalno56 przedmiotu projektv orM umozliwic z formalnego punktu widzenia
(ewentualnego) prowadzenia ruchu publicznego po wykonanych fragmentach obiektu, przed

calkowitym zakonczeniem rob6t budowl anych.

Pytanie 8:
Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie wymagari w zakresie skrzyzowan z istniej4cymi
drogami. Zapisy OPZ s4 sprzeczne . OPZ pkt 2 ppkt 8'. ,,Slcrzy1owanie z drogami bocznymi

nale2y wykonat jako slcrzy2owanie a,vykle. ll zafuesie prac projehowych mieici sig korekta

lukdw wyolcrqglajqcych, poprawa niwelety wlot6w oraz dowiqzanie wysokoiciowe dr6g
bocznych do niwelety drogi gl6wnej. W przypadku podniesienia niwelety nale2y nvrdcit
uwagg na wielkoit spadku wlqczenia sig do drdg kategorii ni2szej jak r6wnie2 miet na

uwadze spadek na zjazdach. "
natomiast OPZ pkt 8.1 ppkt 4: ,,slvzyhowania z istniejqcymi ulicami - nale2y przeanalizowat
mo2liwoici zastosowanie malych rond, z uwzglgdnieniem rozwoju przyleglego
zagospodarowania oraz ronvoju ukladu drogowego do roku 2030",
JednoczeSnie zwracamy sig z proSb4 podanie zaloAeh w zakresie rozwoju przyleglego

zagospodarowania orazrczwoju ukladu drogowego do roku 2030,

OdpowiedZ:
O zalo2enia w zakresie rozwoju przyleglego terenu zagospodarowania oraz rozwoju ukladu
drogowego dla obszaru Odolany, nale?y zvrr6ci6 sig do Biura Architektury i Planowania

Przestrzennego m.st. Warszawy, kt6re uchwalq z dnia 11.04.2014r zostalo zobowi4zane do

przyst4pienia do opracowania Planu Miejscowego.
OPZ w zakresie skrzyzowari stanowi, 2e naleiry przeanalizowac moZliwoSi zastosowania

malych rond. Jezeli z zaloaonych prognoz ruchu usprawnilo by ruch na skrzyzowaniach to
nale?y zastosowai male ronda.

Pytanie 9:
Zwracamy sig dodatkowo z proSbq o wydluzenie terminu skladania ofert do dnia 25.06.2018r
lub co najmniej 5 dni od daty udzielenia odpowiedzinapytania.

OdpowiedZ:
Zarnawiajqcy informuj e, 2e nie wyruZa zgody na wydluzenie terminu skladania ofert.

Pytanie 10:
Ze wzglgdu na duz4 ilo56 uzbrojenia podziemnego duzych Srednic jak sieci cieplownicze,
kanalizacyjne i wodoci4gowe zlokalizowane w zakresie projektowanej inwestycji, prosimy o

okreSlenie ich iloSci/dlugo6ci do przebudowy w celu okreSlenia por6wnywalnego zakresu do

wyceny przez wszystkiSch oferent6w. Brak podania powyzszej informacji mohe skutkowad

ogronrnymi r6znicami w wycenachi zaburzyi konkurencyjnoS6 ofert.

OdpowiedZ:
Wykonawca uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt ch niezbgdnych

zapewniaj4cyminformacji koniecznych do wlaSciwego wykonania zam6wienia w za

poprawne rozwi4zanie zar6wno nowoprojektowanych jaki i przebud

inwestycji, od wlaScicieli infrastruktury. 
Za:

element6w

I)yrcktoi"a
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