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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie inwestycji w zakresie budowy
drogi dla rower6w przy ul. Starzyriskiego na odc. od ul. Namyslowskiej do Ronda iLaba.

Numer postgpowania DPU 127 tPNl 1141 18.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. I i ust. 4
ustawy z dn\a29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wief publicznych (Dz. U.22018 r. poz.
1986 z p62n. zm.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcg oraz zmienia treS6
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia poprzez zmiang terminu skladania i otwarcia
ofert

Pytanie nr I
Czy w ramach poszerzenia jezdni ul. Starzyriskiego naleZy uwzglgdnii wymiang warstwy
Scieralnej na calej szerokoSci istniej4cej jezdni JeZeli tak prosimy o podanie konstrukcji i na
jakiej dtugoSci?
OdpowiedZ:
Nale2y wykonad nawierzchnig jezdni wyl4cznie na fragmencie dobudowywanym.

Pvtanie nr 2
JakreZamawiaj4cy przewiduje iloSci i rodzaje (gatunki) nasadzefl kompensacyjnych?
OdpowiedZ:
Ilo56 i gatunki nasadzeri bgd4zaleLed od ostatecznego projektu przygotowanego przez
WykonawcQ oraz treSci decyzji zwiqzanych z ewentualnymi wycinkami.

Pytanie nr 3
Kto bgdzie ponosil koszty uzgodnieri i pozwoleri (decyzja o wycince, zgloszenie rob6t b4dz
pozwolenie na budowg, itp.?
Odpowiedf:
Koszty uzgodnieri, podobnie jak wykonania caloSci dokumentacji, bgdzie ponosil
Wykonawca.
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Pytanie nr 4
Na czym bgdzie polegalo ,,zapewnienie przeszkolenia kadry wykonawcy z dostgpnoSci
architektonicznej" tzn. ilu i jakich os6b ma dotyczyc szkolenie, kto moze prowadzi6 takie
szkolenie, jaki dokument bqdzie wymagany dla potwierdzenia odbycia takiego szkolenia?

OdpowiedZ:
Wykonawca, w przypadku zadeklarowania w ofercie, jest zobowiqzany do przeszkolenia
kadry Wykonawcy okre5lonej w zalqcznikt nr 3 stanowi4cym zalqcznik do oferty
(wykaz os6b) z dostgpnoSci architektonicznej. Przeszkolenie powinno obejmowa6
om6wienie zasad projektowania uniwersalnego oraz potrzeb os6b niepetnosprawnych i
mie6 dlugoSd min. 5 godzin. Szkolenie powinno zostad wykonane przez podmiot, kt6ry w
przeci4gu ostatnich 12 miesigcy przeszkolil w zakresie dostgpnoSci architektonicznej
min.5 grup o maksymalnej liczebnoSci do 15 os6b kaida i minimalnym czasie szkolenia
5 godzin. Wyb6r wykonawcy szkolenia spetniaj4cego powyZsze wytyczne, miejsce
szkolenia i jego termin wymagaj4 uprzedniej pisemnej akceptacji przez ZamawiajQcego.
Zamawiaj4cy zastrzega udzial w szkoleniu swojego przedstawiciela. Po odbytym
szkoleniu, Wykonawca niezwlocznie przedstawi w formie pisemnej certyfikat udzialu w
szkoleniu kadry Wykonawcy okreSlonej w zalqczniku nr 3 stanowi4cym zat4cznik do
oferty (wykaz os6b). Przeszkolenie powinno nast4pi6 najp62niej 30 dni po zawarciu
umowy.

Pvtanie nr 5
Czy Zamawiaj4cy przewiduje moZliwoSc zamknigcia calej jezdni i prowadzenia rob6t peln4
szerokoSci4 czy pol5wkami przy dopuszczonym ruchu?
OdpowiedZ:
Przygotowanie projekt6w czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t bgdzie
naleZato do obowiqzk6w Wykonawcy. Tre56 projekt6w bgdzie zatwierdzana przez Biuro
Polityki MobilnoSci i Transport6w.

Pvtanie nr 6
Jakie opracowania powinny wchodzid w sklad dokumentacji projektowej oraz w ilu
e gzemplarzach nale?y pr zekazac je Zamaw iaj 4c e mu ?

OdpowiedZ:
Dokumentacja projektowa powinna zostad przekazana Zamawiajecemu w 3
egzemplarzach zgodnie z par. 5 pkt 23 wzoru umowy. Zakres dokumentacji projektowej
bgdzie zaleLal od tego, jak Wykonawca opracuje projekt, jakie projekty bran2owe
bgdzie musial wykonad i jaka bgdzie tre56 uzgodnieri z podmiotami zewngtrznymi

Pytanie nr 7
Prosimy o odpowied2, czy Zamawij4cy organizuje szkolenie z dostgpnoSci architektonicznej?
OdpowiedZ:
Zorganizowanie szkolenia bgdzie leLalo po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 8
Czy wystgpujE kolizjg z istniej4cymi sieciami wymienionymi w PFU tj. sieci4 wodoci4gow4,
gazow4, sanitarn4, deszczow4, telekomunikacyjn4, telewizji kablowej, energetyczn4,
oSwietleniow4 lub sygnalizacji Swietlnej ?

OdpowiedZ;
Zakres kolizji z sieciami bgdzie wynikal z projekt6w przygotowanych przez Wykonawcg
oraz uzgodnieri dokumentacj i.
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Pvtanie nr 9
W zwi4zku z duZ4pracochlonnoSci4 jak4 nale?y wlozyc w przygotowanie oferty przetargowej
zwracarny sig z proSba o przesunigcie terminu skladania ofert o 10 dni
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy zmienia termin skladania i otwarcia ofert.

Nowy termin skladania i otwarcia ofert:
Iermin skladania ofert:19.12.2018 r. godz.10:00

Termin otwarcia ofert : 19.12.2018r. godz. I I : 00

W zwi4zku z powyzszym w rozdziale I SIWZ pkt 8.13., 13.1., 15.1. otrzymuj4 nowe
brzmienie:

8.13. ,,Ofertg nale?y umieScii w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczl'tanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byc oznaczone
nzw4 (firmq) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzqd Dr6g Miejskich
ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa oraz opisane

,,Oferta na: Prrygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie inwestycji
w zakresie budowy drogi dla rower6w przy ul. Starzyriskiego na odc. od ul.
Namyslowskiej do Ronda Zaba. Nr postgpowania DPZtl2TtPN/114/18. Nie
otwiera6 przed dniem 19.12.2018r. do godz, 1l:00

13.1. ,,Oferty powinny byl, zlohone w siedzibie Zamawial4cego w Warszawie przy ul.
Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 19.12.2018 r. do godziny 10:00."

15.1. ,,Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej 720, w
Warszawie, w sali nr Z w dniu 19.12.2018 r., o godz. 11:00."

W wyniku zmrany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowtenia, Zamawiaj4cy
dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt l) ustawy Prawo

zam6wieri publicznych.
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