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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie

,,Prrygotowanie dokumentacji projektowej oraz
budowy drogi dla rower6w przy ul. Starzyrflskiego
Ronda Laba".
Numer postgpowa nia DP A3IPN/3/1 9.

przetargu nieograniczonego na
wykonanie inwesfycji w zakresie
na odc. od ul. Namyslowskiej do

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

dnia29 stycznia 2004 Prawo zam6wieri publicznych(DZ.U 22018 r. poz. 1986 zp6in. zm)
odpowiada na pytanie Wykonawcy.

Pytanie nr I
WSr6d zal4cznik6w do SIWZ jest Zalqcznik 4, przedstawiajqcy zalecane rozwiqzarie
projektowe ulicy Starzyriskiego migdzy ulic4 Namyslowsk4 a rondem Zaba, opracowane w
Zaru4dzie Dr6g Miejskich. To rozwiqzanie jest odmienne od propozycji rozwiqzania
projektowego, opracowanego w 2017 r. przez Instytut Dr6g i Most6w Politechniki
Warszawskiej na zam6wienie Zaruqdu Miejskich Inwestycji Drogowych w ramach studium
przebiegu obwodnicy Sr6dmiejskiej w rejonie wgzla Zaba. WdroZenie rczwiqzania
proponowanego przez ZDl|l4 uniemo2liwi wybudowanie wiaduktu l4czqcego ulicg
Starzyriskiego ze wschodniq czgSci4 obwodnicy Sr6dmiejskiej, postulowanego w rozwipaniu
IDiM PW. Opracowanie IDiM PW znajduje sig w dyspozycji ZMID, dobrze by bylo, zeby
pracownicy ZDM zapoznali sig z nim. Pytania w zwi4zku z t4 kwesti4 s4 nastgpuj4ce: a) czy
propozycja projektowa ZDM, zarieszczona w Zalqczniku 4 do SIWZ jest bezwzglgdnie
obowi4zuj4ca; b) czy pracownicy ZDM zapoznali sig lub zapoznaj1 sig z opracowaniem IDiM
PW znajduj4cym sig w ZMID w terminie umoZliwiaj4cym ewentualn4 korektg SIWZ; c) czy
ZDM dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcg i poddanie opiniowaniu innych
rczwiqzaiprojektowych niz rozwiqzarie znajdujqce sig aktualnie w Zalqczniku 4 do SIWZ.
OdpowiedZ:
Zarzqd Dr6g Miejskich informuje, 2e aktualnie nie jest znany termin realizacji
obwodnicy Sr6dmiejskiej w rejonie Ronda Laba, a jej ostateczny ksztalt nie jest obecnie
moiliwy do okreSlenia. Zakres prac planowanych przez ZDJI/I jest niewielki w stosunku
do ewentualnej budowy obwodnicy Sr6dmiejskiej, kt6rej zakres bgdzie obejmowal nie
tylko branZg drogow4, ale te2 przebudowg koliduj4cej infrastruktury podziemnej. Z
tego wzglgdu, niezaleZnie od ksztaltu projektu realizowanego przez ZDM' moLna z
duiym prawdopodobiefstwem stwierdzifl, Le budowa obwodnicy i tak bgdzie wymagala
kompleksowej pruebudorvy odcinka, na kt6rym planowana jest droga dla rowerriw.
W zwiqzku z povyyflszym ZDJil f nie dokonuje wnioskowanych zmian w dokumentacji.
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