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Wg. Rozdzielnika

Dot. : po stgpowania prowadzone go w trybie przetar gu nieo graniczone go na:

Budowa i remont chodnik6w ulic m. st. warszawy zpodzialem na 2 czgfici'

Nr postgPowania DPZI 9 tPN 18 | 19'

MiastoStoleczneWarszawa_ZarzqdDr6gJvliejskichnapodstawieart.33ust.lpkt
3) orazust. 4 Ustawy z dnia Z,g stlc:Zflii 200a rl Prawo Zan6wief Publicznych (Dz' U ' z

ZOtg,poz. 1986 zpOin'zm') odpowiada na pytania Wykonawcy:

Pytanie nr I
itl ,nu wynosid gwarancja na oznakowanie poziome?

?ffitTjfiy inror-.r3 e, ze okrgs -gwarancji 
zostanie ustalony na podstawie deklaracji

Wykonawc V ,tozon"i* of.rcie i oft.o* ut Aqd"i" wszystkie roboty objqte przedmiotem

zam6wienia.
Pytanie nr 2
Czy trawniki naleZy wykona6 z pielggnacj4 do tzw' pierwszego koszenia?

Odpowied2: i . , ----r-^ -^A - -iorocnqnic do tz.
zamawiajqcy potwier dza, 2e trawniki nale|y wykonac z pielggnacj4 do tzw' prerwszego

koszenia'
Pytanie nr 3^cly 

iJ*"wanie czgsciowe bEdzie odbywa6 sig raz na miesi4c?

?*ffilX; informuje, ze czgscio.we fakturowanie, zgodnie z zapisami umowv bqdzie

karzdorazowo mo2liwe po prawidlowy- *Vtonaniu.- czqsci przedmiotu zam6wienia'

potwierdzo nV^ pru, pri"Ojt*iciela y'*"*i"iqcego i po podpisaniu protokolu odbioru

izgsciowego wYkonanYch rob6t'

Pytanie nr 4
ir t* i zfom z rczbiltek staj e sig wlasnoSci4 wykonawcy?

|ffirT3flf,y i'for-.r;. , Le zgodnie z zapisami op?wykonawca jest wlascicierem odpadow

w rozumieniu przepis6w ustawy o' odpuduttt i do niego nale1y ich wla5ciwe

zagosPodarowanie.
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Pytanie nr 5
ftori*y o dokladne opisanie zakresu prac dla regulacji wiat przystankowych'

Odpowiedi:
iiiawrajqcy informuje, 2e regulacja wiat przystankowych obejmowad bqdzie ich

wysokoSciow4 korektg posadowieiiu, * zwiqzkta,-z ewentualn* z"'tianq niwelety przyleglego

chodnika. Prace ;4r;"2 ewentualn4 regulacj4 wiat przystankowych powinny odbywa6 sig

;;;d"irniu i pod nadzorem przedstawi iieli Zatz4du Transportu Miej skiego'

Pytanie nr 6
Dot. poz. 44 przedmiaru ul. B. czecha - czy wymiar krawgznika 30x20 cm jest prawidlowy?

Odpowiedi:
zamawnjEcy potwier dza, 2e wymiar krawgznika 30x20 cm w przedmiatze rob6t dla ul'

Czecha jest PrawidlowY.

yr'*Kt(-)i'a
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