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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargt nieograniczonego na

Wykonanie rob6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego pt.: ,,Rozbudowa parkingu
na terenie polo2onym przy ul. A. Pawirfiskiego pomigdry ul. Trojdena a Parkiem im.
Zaslawa Malickiego".

Numer postgpowa nia DP A l/PN/l/l 9.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z

dnia29 stycznia 2004 Prawo zam6wieri publicznych (DZ.U 22018 r. poz. 1986 zp62n. zm.)

odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1

Czy zamawiajqcy przewidzial w przedmiarze rob6t sanitarnych prace zwiqzane zwLqczeniem

odwodnienia do istniej4cego kanalu w ul. Pawiriskiego?

OdpowiedZ:
Tak w przedmiarze rob6t sanitarnych s4 uwzglgdnione prace zrni1zane z wl4czeniem
odwodnienia do istniej4cego kanalu w ul. Pawirflskiego. Patrz przedmiar rob6t bran?y
sanitarnej Dzial: Roboty montaZowe m.in. poz.2.l9.d2. Pozostale prace dotycz4ce rob6t
ziemnych sq uwzglgdnione porycjach w Dzial: Roboty ziemne.

Pytanie nr 2
Czy Zanawiaj4cy przewidzial odtworzenia nawierzchni ul. Pawiriskiego po robotach

zvtrqzany ch z wlqczeniem kanalu sanitarne go do istniej 4ce go kanalu?

Odpowiedf:
Tak dokumentacja projektowa zawiera informacje na temat odtworzenia konstrukcji
nawieruchni ul. Pawifskiego po robotach nx,iqzanych z wlqczeniem kanalu sanitarnego
do istniej4cego kanalu. Pathz m.in. pkt. 4.1.3 opisu technicznego, Rys. nr 4. Stosowne
porycje rob6t nviqzanych z odtwomeniem konstrukcji nawierzchni zostaty
uwzglgdnione w przedmiarze rob6t drogowych m.in. poz. 3.23.d.3' po2.3.24.d.3, poz.

3.27.d.3, poz. 4.30.d.4, poz. 4.31.d.4, poz. 4.32d.4.



Pytanie nr 3
Czy w arri4zlru z tymi robotami Tanlulwrajqey mo2e uzupehid dokumentacjg o warunki
odtworzenia nawierzchni jez4qt ul. Pawi6skiego.

Odpowiedf:
Zamawiajqcy nie uzupehi dokumentacji gdyi jest ona kompletna i zawiera wsrystkie

niezbgdne informacje orilzwarunki do realizacji pzedmiotowych rob6t zgoilniez
zrsed&mi sztuki budowlenej.

AG. tel. 22 5 5 -89 -l 681, *zr'@ltm.w aw.gl


