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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargv nieograniczonego na

prrygotowanie dokumentacji projektowej orazwykonanie inwestycji w zakresie budowy

drogi dla rower6w przy ul. Starryrflski.go o" odc. od ul. Namyslowskiej do Ronda iLaba.

Numer postgpowa nia DPA|T7 tPN lll4l 18.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 2

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zam6wieri publicznych (DZ.IJ z 2018 t' poz. 1986)

odpowiada na pytania WYkonawcY.

Pvtanie nr I
prosimy o potwierdzenie, Le Zarnawiajqcy dopuszcza szkolenie z dostqpnoSci

architektonicznei w trakcie rcalizacji inwestycji'

Odpowiedi:
Tai, Zamawiaj4cy dopuszcza szkolenie z dostgpnoSci architektonicznej w trakcie

realizacji inwestycji, jednak przed rozpoczgciem prac projektowych i budowlanych.

Pvtanie nr 2
It..r6b Z.-awiaj4cy przewiduje, Ze powinno by6 zdeklarowanych do przeszkolenia"

OdpowiedZ:
prz-eszkoleni powinni zosta6 projektanci braniry drogowej oraz kierownicy braniy
drogowej realizuj4cy Przedmiot zam6wienia.

Pvtanie nr 3
Zg"d"I" , ,ozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i
fo-rmy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t

budowlanych orcz programu funkcjonalno-uZytkowego z dnia2 wrzefinia2004r' (Dz. U. Nr

202, poz 2072 z p62n. zmianami) , og6lny opis przedmiotu zam6wienia powinien okreSla6

powierzchnie w iamach kt6rych bgd4 prowadzone prace. Prosimy o podanie iloSciowe

powierzchni
OdpowiedZ:
ZgoOnie zRozporz4dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6lowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specylikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uiytkowego z dnia 2 wrze5nia 2004t. (Dz. U.

Nr 202, poz 2072 z p61n. zmianami), ,,Opis og6lny przedmiotu zam6wienia obejmuje:
(...) szcieg6lowe wlaSciwoSci funkcjonalno-uiytkowe wyraZone we wskafnikach
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powierzchniowo-kubaturowych (...) jeSli rvymaga tego specyfika obiektu budowlanego"
($18 ust. 2). PFU zalqczone do dokumentacji przetargowej w wystarczaiqcy spos6b

cLarakteryzuje parametry przedsigwzigcia budowlanego, specyfika przedsigwzigcia nie

rvymaga okreSlenia wskaZnik6w powierzchniowo kubaturorvych zgodnie z powyilszym

zapisem Rozporz4d zenla.

Pytanie nr 4
Zgod"i" t ,ozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6lowego zakresu i
for*V dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t

budowlany ch onz programu funkcjonalno-uZytkowego z dnia 2 wrzeSnia 2004r. (Dz. U. Nr

202,po22072 zp62n. zmianami) , Program Funkcjonalno UZytkowy powinien zawieraf:

o wyniki badan gruntowo-wodnYch,
o zalecenia konserwatorskie konserwato t a zabytk6w )

o inwentaryzacjE zielen|
o pomiary ruchu drogowego,
. porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiqzane z

przylqczeniem' obiektu do istniej4cych sieci wodoci4gowych, kanalizacyjnych,

cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych [...]
Prosimy o uzupelnienie PFU o ww. dokumenty.

OdpowiedZ:
Zgodnie zRozporz4dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6lowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego z dnia 2 wrzeSnia 2004r. (Dz. U.

Nr 202, poz 2072 z p6Ln. zmianami), ,,CzgS( informacyjna programu funkcjonalno-
uiytkowego obejmuje: (...) inne posiadane informacje i dokumenty niezbgdne do

zaprojektowania rob6t budowlanych, w szczeg6lnoSci". Zamawiaj1cy przekazal
wszystkie posiadane informacje i dokumenty. Poryskanie kolejnych dokument6w
niezbgdnych do rvykonania projekt6w oraz przeprowadzenia rob6t budowlanych, bgdzie
leialo po stronie Wykonawcy.

Pvtanie nr 5
Czy w ramach realizacji inwestycji, Zamawiaj4cy dopuszcza Wdanie zgody na wycinki
drzew, kt6re bgd4 kolidowaly'z tras4 DR.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie jest organem wydaj4cym decyzje zezrnalajQce na wycinkg drzew. W
przypadku :przygotowania projektu wymagajqcego poryskania takiej 'decyzji,
przygotowanie dokument6w oraz uryskanie decyzji bgdzie leLalo po stronie
Wykonawcy.

Pvtanie nr 6

Prosimy o informacjg jakie i w jakiej iloSci nasadzenia, maj4 by6 wykonane w ramach
inwestycji.
Odpowiedf:
Informacja zostala wskazana w pkt. 8 Og6lnych wla5ciwoSci funkcjonalno-uiytkowych
PFU.
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Pvtanie nr 7
pt""r-y 

" *skazanie zakresu frezowania i odtworzenia istniej4cej nawierzchni ulicy

Starzyrlski e go w zwi4zku z pt zebudo w4 poludniowej j ezdni'

Odpowiedf:
Informacja o zakresie nawierzchni jezdni koniecznej do wykonania w ramach

przedmioiowej inwestycji zostala wskazana na rysunku stanowi4cym zal1cznik nr 4 do

i'fU. Szczeg6lowe rozwi4zania bgde zaleLe(, od projektu ptzygotowanego przez

Wykonawca

Pvtanie nr 8
Pt"rttty 

" 
*tkazanie miejsc budowy nowej sygnalizacji'

Odpowiedf;
Buiowa nowej sygnalizacji Swietlnej dotyczy przej5cia dla pieszych przez l4cznica ul.

Starzyfskiego w kierunku ul. 11 listopada.

Pvtanie nr 9
ffi-.jq* zatokaautobusowa jest do przebudowy - prosimy o podanie konstrukcji.

OdpowiedZ:
Przebudowa zatoki autobusowej nie jest przedmiotem projektu, poza zakresem

wynikaj 4cym z przebudorvy krawg2nikr6w.

Pvtanie nr 10

iatie t iwghnikinalely zastosowa6 (20x30, 15x30 betonowe czy granitowe)

Odpowiedf:
Xalezy zastosowad krawgZniki 20x30, material odpowiednio do istniej4cego w danej

lokalizacji.

Pytanie nr 1l
Prosimy o zal4czenie inwentaryzacji istniej4cej kanalizacji deszczowej na przebudowywanym

odc. Ul. Starzyriskiego
Odpowiedf:
Pozyskanie inwentaryzacji sieci oraz warunk6w przebudowy jest przedmiotem prac
Wykonawcy.

Pvtanie nr 12
Proszg o potwierdzenie, 2e wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest

wynagrodzeniem ryczahowym. W projekcie umowy: w par 3 ust. 1,2,4 stlvv,rerdza sig, 2e

wynagrodzenie jest ryczahowe. Natomiast w ust. 6 jest infprmacja o zaplacie za faktycznie
wykonane roboty - wg obmiaru rob6t.
Odpowiedi:
Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy, zgodny z formularzem ofertowym. Nie
wyklucza to moiliwoSci realizacji platnoSci czg5ciowych, na podstawie obmiaru
wykonanych prac.
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Pvtanie nr 13

Czy Zamawiaj4cy przewiduje moZliwoSi prowadzenia prac poza przedstawionym w PFU

zakresem opracowania (zalqcznik nr 4), np umiejscowienie koliduj4cych element6w

infrastruktury po p6lnocnej stronie iezdni ul. Starzyriskiego.

Odpowiedi;
Zai1cznik nr 4 do PFU wskazuje obszar prac drogowych. Prace instalaryjne'
konieczne do wykonania przedmiotu zam6wienia (ttp. instalacje elektryczne'

Swiatlowody itp.) powinny byd realizowane zgodnie z zalqcznikami nr 2 i 3 do PFU.

Obszar realizacji prac instatacyjnych moZe rvykraczad poza obszar prac drogowych.

JednoczeSnie informujemy, Le prace nie powinny wykracza6 poza teren zarz4dzany

pmezZDM.

Pvtanie nr 1.4

FoAany w SIWZ termin zakohczenia inwestycji 30.10.2019 mohe by6 realnie zagrohony ze

wzglgdu na terminy proceduralne towarzyszQce pracom projektolvym i budowlanym. Sam

czas oczekiwania na inwentaryzacjg kabli energetycznych INNOGY to 3 miesi4ce, prace

geodezyjne niezbgdne do projektu to 2-3 miesi4ce oraz konieczne vzgodnienia branZowe i
umowa kolizyjna. Czy Zanawiaj1cy vtyrazi zgodg na wydluZenie czasu realizacji zadania?

Odpowiedi:
Prryczyny, dla kttirych moie zostad zmieniony termin realizacji umowy, zostaly
wskazane w $13 wzoru umowy.

A.G. tel. 22 55-89-168; zzp@,zdm.waw.pl

I
I
I
I
,

t
t
i
I

i

I
I


