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Dot. postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,rwykonanie rob6t budowlanych - dla zadania inwestycyjnego pt.: "przebudowa
al. Zjednoczenia na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. MarymonckieJ'r.

Numer postgpowa nia DP A 25 PN I 2l I 19

Miasto Stoleczne Warszawa -Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt
3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r. Prawo Zam6wiefiPublicznych (Dz. IJ.2201g,
poz. 1986 z p62n. zm.) odpowiada na pytania Wykonawc 6w oraz dokonuje zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia poprzez skorygowanie przedmiar6w rob6t,
dokumentacji technicznej, opisu przedmiotu zam6wienia, wzoru umowy oraz zmiane
terminu skladania i otwarcia ofert.

Pytanie 1
Zwtacamy sig z pro6b4 o u5ci6lenie wymaganych przez Zamawiaj4cego parametr6w
technicznych (dlugos6, wysokosi, srednica, material) stojak6w.o*.ro*yih typu u.

Odpowiedi
Stojak rowerowy musi spelniad nastgpuj4ce parametry techniczno - funkcjonalne Wg

pkt. 10.3 "Standard6w projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w m.st.
Warszawie" oraz wymagari ZDM:

l. Umo2liwiat bezpieczne oparcie i przypigcie m.in. za pomocq
szeklowa), co najmniej dw6ch rower6w niezare2nie od rozmiaru
opony czy teZ ksztaltu kierownicv.

2. Posiadad ksztalt odwr6conej litery ,,u" uzyskany poprzez odpowiednio zagigty
pojedynczy przekr6j rurowy, z zaokr4glonymi wierzChokami, bez dodatkowvch
element6w zdobi4cych i funkcjonalnych (np. zaczep6w, uchwyt6w).

3. wykonany ze stopu stali nierdzewnej, szlifowanej, o powloce matowej,
4. Przekr6j rurowy o srednicy pomigdzy 47 a 62 mm, grubos6 scianki pomiEdzy 2 a 3

mm.

U-locka (kl6dka
ramy, szerokoSci

).
6.

7.

wysokosi mierzona od poziomu nawierzchni do szczytu: migdzy 600 a g00 mm,
SzerokoSd stojaka powinna byd od 700 do 1000 mm,
Przygotowanie do montaZu za pomocq kotwienia w fundamencie betonowvm na
glgbokoS6 minimum 300 mm,
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8. Posiada6 komplet element6w poprzecznych np. bolc6w uniemoZliwiaj4cych wyjgcie
stojaka z fundamentu betonowego,

9. Posiadai komplet maskownic wykonanych z tego samego materiatu co rura, w
powloce matowej i wymiarach minimalnych 120 mm oraz od 2 do 3 mm
gruboSci,

10. Posiadai naniesiony trwaly logotyp Zamawiaj4cego w postaci graweru,
11. Mie6 gtadk4 powierzchnig stojaka, wolnq od rys, zabrudzen i przebarwiefi,
I 2. Kolor: niemalowany (naturalny).
13. Schemat stojaka rowerowego wraz ze sposobem montaZu.
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Pytanie 2
Zwracamy sig z proSb4 o uSciSlenie wymaganychprzezZamawiajqcego parametr6w sadzonek

drzew do nasadzeri (gatunek, Srednica pnia).

OdpowiedZ
Material roSlinny powinien by6 zgodny z wytycznymi "Standard6w ksztaltowania zieleni

Warszawy" i miei w obwodzie 16-18 cm na wysoko3ci 1,00 m.

Pytanie 3
Zwracarny sig z pro6b4 o wyjaSnienie, czy w zakres inwestycji wchodzi likwidacja kiosku

przy sk,rzyhowaniu z ul. Schroegera.

Odpowiedf
Zamawiqqcy informuje, 2e kiosk zostat ju2 zlikwidowany i nie ma go w terenie

Pytanie 4
Zwrucamy sig z proSb4 o wyjaSnienie, czy w zakres inwestycji wchodzi rozbi6rka istniej4cych

wygrodzeri typu ZOM.
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Odpowiedf
Tak, w zakres inwestycji wchodzi rozbi6rka istniej4cych wygrodzeri typu ZON4. Przedmiar

zostal skorygowany i dodano pozycjE pod nr 6d.1 ,,Rozebranie wygrodzeri typu ZOM" w
bran?y drogowej.

Pytanie 5
Zwracamy sig z proSb4 o uzupelnienie dokumentacji o szczeg6l konstrukcji najazdu (,,skosu")
w zatokach autobusowych - nawierzchnia z kostki kamiennej.

OdpowiedZ
Przekr6j konstrukcyjny przez skos najazdowy zatoki autobusowej znajduje sig na rys.4.2
"Przekroje poprzecznec2.2" i stanowi "Przekr6j M - km0+817,50".

Pytanie 6
Zwracamy sig z proSb4 o potwierdzenie,Zew pozycji 53. przedmiaru rob6t drogowych chodzi
o nawierzchnig z kostki granitowej jasnoszarej 9llIcm (bufor DDR, wypelnienie wyspy
dziel4cej na nowym zjeLdzie publicznym w rejonie skrzyhowania z ul. Kasprowicza ok. km
0+420,40).

Odpowiedf
Pozycja przedmiaru rob6t drogowych pn. "Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej na

podsypce cem. - piask. wraz z wypelnieniem spoin zapraw4 cementowQ, wysokoSi kostki 8
cm" odnosi sig do buforu migdzy DDR i chodnikiem, atakhe do rozdzielenia zjazd6w

publicznych w rejonie skrzyZowania z ulic4 Kasprowicza.

Pytanie 7
Zwracamy sig z proSb4 o potwierdzenie,2ew pozycji 59. przedmiaru rob6t drogowych nale2y

wycenid wykonanie nawierzchni z 26ltych plyt z wypustkami 40x40x8cm (w przedmiarze
plyty 35x35x5cm).

OdpowiedL
Nale2y przyjqt nawierzchnie z 26ltych ptyt betonowych sygnalizacyjnych o wymiarach

40x40x8 cm. Przedmiar zostal skorygowany w pozycji 65 d.3 bran?y drogowej.

Pytanie 8
Zwracamy sig z proSb4 o potwierdzenie,Zew pozycji 60. przedmiaru rob6t drogowych nale?y

wycenid wykonanie nawrerzchni z biatych plyt prowadz4cych (ryflowane - ScieZki

prowadz4ce, pola oczekiwania, pola uwagi) 30x30x8cm (w przedmiarze plyty prowadz4ce

z6tte 30x30x5cm).

Odpowiedi
Dopuszcza sig plyty prowadz4ce 26lte lub biale o nastgpuj4cych wymiarach; 25x25x8,

30x30x8, 35x35x8 i 40x40x8 cm. Przedmiar zostal skorygowany w pozycji 66 d.3 bran?y

drogowej, w kt6rym pnyjgto plytki o wymiarach 40x40x8 cm.

Pytanie 9
Zwracamy sig z proSb4 o informacjE czy przewidziane do przeniesienia wiaty przystankowe

wyposaZon e sq przyl4cza ener gety czne.
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OdpowiedZ
Tak, jedna z wiat, usytuowana przed Urzgdem Dzielnicy Bielany, jest wyposaZona

w przyl1cze energetyczne. Przeniesienie tej wiaty nie znajduje sig w zakresie objgtym
przedmiotem zam6wienia. Przedmiar w pozycjiTod.3 bran?y drogowej zostal skorygowany.

Pytanie L0
Zwracamy sig z pro$b4 o informacjE, czy Zamawiajqcy dopuSci zastosowanie, w miejsce
przewidzianych w projekcie prefabrykat6w betonowych (krawgZniki, oporniki, betonowa
kostka brukowa) nabazie kruszywa bazaltowego, standardowych prefabrykat6w betonowych
wykonanych na bazie innych kruszyw kamiennych, kt6re bgd4 jednoczeSnie spelniaty
parametry techniczne wymienione w specyfikacji technicznej?

OdpowiedZ
Zamawiaj4cy informuje, ze wyst4pit o odstgpstwo w sprawie zastosowania krawg2nik6w
betonowych, obrze?y betonowych i betonowej kostki brukowej o innych parametrach ni?
dopuszczalne, zgodnie z zarzqdzeniem nr 168212017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia23
pa2dziernika 201,7 r. Zamawiajqcy dopuszcza u?ycie standardowych prefabrykat6w
betonowych wykonanych na bazie innych kruszyw kamiennych, kt6re bgd4 jednoczeSnie

spelniaty parametry techniczne wymienione w specyfikacji technicznej.

Pytanie 11
Zwracamy sig z proSb4 o udostgpnienie rysunku PZil w formacie dwg celem umoZliwienia
weryfikacji podanych w przedmiarze ilo6ci rob6t do wykonania.

OdpowiedZ
Zamawiajqcy udostgpnia rysunek projektu zagospodarowania terenu w formacie .dwg. Plik o
nazwie,,Proj ekt Alej a Zjednoczenia - marzec 20 19 .dw g"

Pytanie 12
Czy realizowana inwestycja ma przyjEte obliczenia opraw zgodnie z klasami oSwietlenia dr6g
I[i42, M3, M6 kt6re zapewni4 bezpieczefstwo, dol1czenie odpowiednich obliczeri
fotomerytorycznych do zam6wienia.

OdpowiedZ
Tak ma przyjEte.

Pytanie L3
Proszg o dodanie do SIWZ obowiEzuj4cych Norm na zamawiane produkty do opis6w, kt6re
majq zastosowanie, a nie zostaly podane. Normy na slupy i oSwietlenie.
Obowi4zuj4ce normy oSwietlenia drogowego powinny zapewniai bezpieczefistwo osobom
poruszaj4cym sig po nich, oraz swobodg poruszania sig wszystkich uczestnik6w ruchu.
Nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03
PN-EN 60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2,
PN-EN61000-3-3
Czy wykonawcy mogq byd podstaw4 prawnq do eliminowania bezprawnego zachowania,
kt6re dotyczEpraw wyl4cznych chronionych na podstawie ustawy z dnia3O czerwca 2000 r.
Prawo wlasno6ci intelektualnej przemyslowej i ni4 niniejszej zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Analizy stu2yty nastgpujqce akty prawne, rozporz4dzenia oraz Polskie,
wynikaj4cy z art. 4 ust. 3 TUE oraz art. TKonstytucji RP, obowi4zek respektowania zasad
prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa
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wlasnoSci przemyslowej, z zaY,resu wlasno5ci przemystowej przez Trybunal SprawiedliwoSci
Unii E Normy: Ustawy

OdpowiedZ
Wykonawcy musz4 zaoferowai oprawy oraz stupy wykonane zgodnie z obowi4zuj4cymi
normami oraz posiadaj 4ce wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodno5ci.

Pytanie 14
Producent opraw oSwietleniowych deklaruje zgodnoSi z nastgpuj4cymi normami z zakresu
bezpieczehstwa uZytkowania - EN 60598-l EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ
nie zostaly uwzglgdnione Normy EU dla uZytkownik6w i wymog6w bezpieczefstwa:
Badania na zgodnoSi Ustawy o og6lnym bezpieczehstwie produkt6w, wymagania dla sprzgtu
elektrycznego:

Odpowiedf
Wykonawcy musz4 zaoferowai oprawy oraz slupy wykonane zgodnie z obowi4zuj4cymi
normami oraz posiadaj4ce wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodnoSci.

Pytanie 15
Brak jest opis6w og6lnych lampy i ich uchwytu mocowati, jest niedopuszczalne podawanie
nazw opraw, powinna by6 podana charakterystyka i normy minimum powyZej 110lumen6w
lW netto, wedlug Zielonych Zan6wien Publicznych i Kryteri6w Unijnych, kt6re mog4
ukierunkowai wykonawcg i inwestora jakie produkty przedstawii do rzetelnej przygotowanej
wyceny, dostosowuj4c sig do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej
rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywno5ci energetycznej. Wszystkie oprawy LED i
sodowe powinny spelnid niezbgdne wytyczne EU.

OdpowiedZ
Opis przebudowy oSwietlenia ulicznego wraz z wyszczeg6lnieniem rcb6t oruz material6w
(slupy, oprawy) znajduje sig w projekcie wykonawczym bran2y elektrycznej pn. ,,Przebudowa
oSwietlenia alei Zjednoczenia w Warszawie wraz z fragmentami ulic poprzecznych".
W dokumentacji tej znajduje sig r6wnie2 uzgodnienie z Wydzialem Estetyki Przestrzeni
Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzgdu Miasta dotycz4ce rodzaju
slup6w i opraw o$wietleniowych.

Pytanie 16
W kosztorysie i37urd19js w poz.
oSwietleniowego. Prosimy o podanie
nim zamontowane.

18 uwzglgdniono montaz masztu sygnalizacyjno-
parametr6w tego slupa oraz opraw, jakie maja by6 na

OdpowiedZ
Nowy maszt MSoS z wysiggnikiem dla sygnalizacji dl.1 m oraz wysokoSci4 montaZu oprawy
oSwietleniowej 9m. Oprawa TECEO LED 157W lub r6wnowa2na. Zmieniono przedmiary i
dodano pozycje22,23,24 w przedmiarach Organizacja ruchu.

Pytanie 17
W kosztorysie i3Turdl9js w poz. 18 uwzglgdniono montaz masztu sygnalizacyjno-
oSwietleniowego i przelohenie na jego wysiggnik sygnalizatora pomocniczego. Na maszcie
MS, z kt6rego demontujemy w/w sygnalizator s4 zamontowane dodatkowe latarnie: LSK fi
300, LSS fi 200 oraz LSP fi 200. Czy wlw latarnie r6wnie2 maj4 zosta| przelo2one na nowy
maszt? Prosimy o ewentualn4 korektE przedmiaru rob6t.
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OdpowiedZ
Na nowym maszcie MSoS z wysiggnikiem dla sygnalizacji dI.7 mnale?y zamontowai nowe

latarnie LED 230V ( na wysiggniku r6wnie2 eklran kontrastowy) zgodnie z zatwierdzonym

Projektem Statej Organizacji Ruchu. Zmieniono przedmiary i dodano pozycje 19,20,21 oraz

26,27,28 w przedmiarach Organizacja ruchu.

Pytanie 18
W kosztorysie i37urd19js w poz. 17 uwzglEdniono monta? masztu z wysiggnikiem i
przeloaenie na jego wysiggnik sygnalizatora pomocniczego. Na maszcie MS, z kt6rego
demontujemy w/w sygnalizator s4 zamontowane dodatkowe latarnie: LSK fi 300, LSS fi200
oraz LSP fr 2OO. Czy wlw latarnie r6wnie2 maj4 zostac przelo2one na nowy maszt? Prosimy
o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedf
Na nowym maszcie MSL z wysiggnikiem dla sygnalizacji dI.7 mnale2y zamontowad nowe
latarnie LED 230V ( na wysiggniku r6wnie2 ekran kontrastowy) zgodnie z zatwierdzonym
Projektem Statej Organizacji Ruchu. Zmieniono przedmiary i dodano pozycje 19,20,2I oraz
26,21,28 w przedmiarach Organizacja ruchu.

Pytanie 19
W kosztorysie i37urd19js w poz. 17 i 18 uwzglgdniono przeniesienie istniejEcych latarni na
nowe maszty. Natomiast w naszej ocenie w/w latarnie nie nadaj4 sig do przeniesienia tylko
do wymiany.Czy Wykonawca w swojej wycenie ma uwzglgdnid jedynie przeniesienie czy
wymiang w/w latarni?

Odpowiedf
Na nowych masztach nale?y zamontowad nowe latarnie LED 230V ( na wysiggniku r6wnie2
ekran kontrastowy) zgodnie z zatwierdzonym Projektem Statej Organizacji Ruchu.
Zmieniono przedmiary i dodano pozycje26,27,28 w przedmiarach Organizacja ruchu.

Pytanie 20
W projekcie drogowym na stronie 10 zaprojektowano, 2e na skrzyZowaniu z ul. Zeromskiego
nale2y przemieScid jedn4 z latarni sygnalowych nad oS pasa ruchu na jednym z istniej4cych
wysiggnik6w. Ten zakres prac nie zostal uwzglgdniony w projekcie organizacji ruchu oraz w
kosztorysie. Czy Wykonawca ma uwzglgdnid ten zakres prac w swojej wycenie? Prosimy o
ewentualn4 korektg w przedmiarze rob6t.

OdpowiedZ
Zakres prac nale2y wykona6 zgodnie z zatwierdzonym Projektem Stalej Organizacji Ruchu.

Pytanie 21
W kosztorysie i39urd19js w poz. 12 uwzglgdniono przeniesienie fundament6w slup6w. Z
naszego doSwiadczenia wynika, 2e fundamenty rzadko sig nadaj4 do przeniesienia. Czy
Wykonawca ma uwzglgdnid w swojej wycenie przeniesienie czy wymiang w/w fundament6w.
Prosimy o ewentualn4 korektg przedmiaru rob6t.

OdpowiedZ
Wykonawca ma uwzglgdni6 przeniesienie fundament6w.
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Pytanie22
W kosztorysie i39urd19js nie uwzglgdniono demontaZu kabla oSwietleniowego (100m) Czy
Wykonawcamauwzglgdni6 demontaz w/w kabla w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4
korektg przedmiaru rob6t.

Odpowiedi
Kable nale?y zdemontowat r ulo?y(, ponownie w nowej lokalizacji wedlug projektu. Przed
zasypaniem nale?y sprawdzi6 ci4gloS6 Zyl oraz rezystancjg izolacji a protokoty okaza(,

Inspektorowi Nadzoru ZDM.

Pytanie 23
Zwracamy sig do Zamawraj4cego z proSb4 o wyjaSnienre, czy Zamawiaj1cy dysponuje
badaniami geotechnicznymi dla rejonu inwestycji siggaj4cymi do poziomu wl4czenia
przykanalik6w deszczowych do kanatu gl6wnego (od 2,72 do 4,35 m p.p.t.)? W opisie
projektu odwodnienia zapisano, ze wykonano badanie gruntu jedynie do glEbokoSci 2 m p. p.
t. Bardzo prosimy o udostgpnienie takich,bardziej kompleksowych badari gruntu.

Odpowiedf
Zamawiaj4cy nie dysponuje wynikami badan geotechnicznych na glgbokoS6 wigksz4 niZ
2,0 m.

Pytanie24
Zwracamy sig do Zamawiajqcego z proSb4 informacjg, gdzie w kosztorysie nale2y uwzglgdni6
wtqczenie przykanalik6w do kanatu 0,J/1,25m (W10-11X

OdpowiedZ
Wszelkie koszty zwr1zane z budow4 przykanalik6w, w tym wl4czenia do kanalu gl6wnego,
nale?y uwzglgdnii w koszcie budowy przykanalik6w (w tym wypadku dodano pozycjg 16d.1

i I7d.l przedmiaru na budowg kanalizacji deszczowej).

Pytanie 25
Zwracamy sig do Zamawraj4cego z pro5b4 o informacjg, gdzie w kosztorysie naleZy
uwzglgdni6 likwidacjg istniej4cych (przesuwanych) wpust6w deszczowych (Wl-5,12-13)?

Odpowiedf
Wszelkie koszty zwiqzane z likwidacj4 istniej4cych(przesuwanych) wpust6w deszczowych
nale?y uwzglgdnii w dodanej pozycji 13d. I przedmiaru na budowg kanalizacji deszczowej .

Pytanie 26
Zwracamy sig do Zamawraj4cego z profb4 o informacjg, jak nale?y w ofercie uj46 likwidacjg
wpustu WIZ wraz z przynaleLnym przykanalikiem (w rejonie JR-G nr 6)?

OdpowiedZ
Koszt likwidacji studzienki Sciekowej WIZnale?y uwzglgdnii w dodanych pozycjach pozycji
13d.1, a likwidacjaprzykanalika w dodanej pozycji I4d.l przedmiaru na budowg kanalizacji
deszczowej.

Pytanie2T
Zwracamy sig do Zamawiajqcego z pro5b4 o podanie szczeg6lowych danych technicznych
(materiat koryta, materiat rusztu) dla odwodnienia liniowego 30x30cm (poz. 18 przedmiaru
kanalizacji deszczowej). Jak naleZy wykona6 wt4czenie odwodnienia do sieci kanalizacyjnej?
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Czy Zamawiaj4cy moZe dol4czyc do dokumentacji przetargowej szczeg6l wykonania tego
elementu?

Odpowiedi
Sciek odwodnienia liniowego naleiy wykona6 przy krawg2niku przystanku autobusowego
znajduj4cego sig migdzy ulicami Kasprowicza i Barcick4. Koryto i ruszt Scieku mog4 by6 wykonane
z dowolnych material6w w taki spos6b, aby Sciek jako caloS6 spelnial wymagania dotycz4ce klasy
D400. Ruszt powinien by6 nierdzewny i zamykany na zamki uniemoZliwiajqce jego zdjgcie bez
narzgdzi i klawiszowanie. Schemat tego Scieku jest pokazany na rysunku 5.1. Koricowy element koryta
Scieku nale2y podl4czy(, sztywnym przewodem, wytrzymalym na naciski, do istniej4cej studzienki

Sciekowej znajduj4cej sig przy skrzyzowaniu z ulicq Barcickq. Dno Scieku powinno by6
pochylone w kierunku tej studzienki.

Pytanie 28
Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, 2e wtata przystankowa przystanku Bielany Ratusz
04 posiada pod5wietlan4 gablotg reklamow4, a co zatym idzie wlasne przyl4cze energetyczne.
Po czyjej stornie ma byi likwidacja istniej4cego przy!.4cza, opracowanie projektu przyl4cza
energetycznego dla nowej lokalizacji wiaty i jego reahzacja oraz kto podpisze umowg z

innogy (na likwidacjE przylqcza i budowg / dostawg energii w nowej lokalizacji)? Czy
ZamawrajEcy wie z kim aktualnie podpisana jest umowa na dostawg energii od innogy - AMS
czy ZTM?

Odpowiedf
Zamawiaj1cy informuje, 2e likwidacja istniej4cego przylqcza, opracowanie projektu
przylqcza energetycznego dla nowej lokalizacji wiaty i jego realizacjawraz z przeniesieniem
wiaty nie znajduje sig w zakresie objgtym przedmiotem zam6wienia. Zakres jw. Zostanie
zreahzowany przezZarz4d Transportu Miejskiego. NaleZy uwzglgdni6 czasowe, nieodplatne
wobec Wykonawcy dzialajqcego na zlecenre ZTM, udostepnienie terenu budowy celem
u stawieni a wiaty w r az z wykon anie m pr zylycza energetyc zne go.

Pytanie 29
Prosimy o jasne okreSlenie - jakie jest rozliczenie za wykonane roboty: ryczaltowe na
podstawie dokumentacji i ST czy kosztorysowe (powykonawcze)?

OdpowiedZ
Rozliczenie za wykonane roboty zrealizowane bgdzie zgodnie z $ 3 pkt. 3 wzoru umowy na
podstawie kosztorysu powykonaw cze go.

Pytanie 30
Prosimy o wypunktowanie jakie dokumenty ma zloLyc
oferta zostala najwy2ej oceniona), kt6ry polega na
odniesieniu do tych podmiot6w.

na wezwanie Wykonawca, (kt6rego
zasobach innych podmiot6w - w

Odpowiedf
Informacje dotycz4ce powolywania sig na zasoby innych podmiot6w zawarte sa w pkt. 10
S[WZ. Jednocze$nie zgodnie zpkt 10.2 i 10.3. SIWZ, Wykonawca, kt6ry polega na
zasobach innych podmiot6w oraz kt6rego oferta zostanie oceniona najwyzej, powinien
przedlo?yc w odniesieniu do tych podmiot6w te same dokumenty, na potwierdzenie braku
podstaw do wykluczenia, kt6re jest zobowi4zany zl.oLy( Wykonawca, jak r6wnie2 te same
dokumenty dot. potwierdzenia spetniania warunk6w udziatu w postgpowaniu, kt6re
Wykonawca wykazuje z powolaniem sig na zasoby tych podmiot6w.
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Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodnid
Zamawrajqcemu, 2e reabzujqc zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych
podmiot6w , w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowiqzante (oryeinal) tych podmiot6w do
oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacjr zam6wienia.
Zobowi4zanie. o kt6rym mowa powy2ej przedstawia Wykonawca. kt6rego oferta zostanie
oceniona najwyzej.

Pytanie 31
Czy wystgpuj4 kolizje z istniej4cymi sieciami? Je2eli tak prosimy o projekt i przedmiary
rob6t. Zgodnie z zapisami w Opisie Przedmiotu ZamSwienia Wykonawca zobowi4zany jest
do usunigcia kolizji.

Odpowiedi
Zadne inne kolizje z istniej4cym sieciami uzbrojenia terenu nie zostaly wykryte ani podczas
wykonywania dokumentacji projektowej, ani przy opiniowaniu projektu na naradzie
koordynacyjnej. W trakcie robSt mog4 sig ujawni6 takie kolizje w przypadku, gdyby
wystgpowaly urz4dzenia uzbrojenia terenu nieuwzglgdnione na mapie geodezyjnej albo
gdyby teurzEdzenia wystgpowaly w rzeczywistoSci w innych miejscach ni?to wynika zmapy.
Wtedy godnie z zapisani w Opisie Przedmiotu Zam6wienia Wykonawca zobowi4zany jest
do usunigcia kolizji.

Pytanie 32
Prosimy o wyjaSnienie zapisr"r wzoru umowy par.7 pkt.25.Czego d,otyczy oSwiadczenie? Jakie
pojazdy lub dokumenty naleZy okazac?

OdpowiedZ
Postanowienie $ 7 ust. 25 projektu umowy dotyczy obowiqzku, o kt6rym mowa w art. 68 ust.
3 Ustawy o elektromobilno5ci i paliwach alternatywnychz dnia 1l stycznia 2018 roku (Dz.
U. 2018, poz.317) ,,Ustawa", zgodnie z kt6rym jednostka samorz4du terytorialnego, o kt6rej
mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2020 r., wykonuje lub zleca wykonywanre zadania
publicznego podmiotowi, kt6rego udzial pojazd6w elektrycznych lub pojazd6w napgdzanych
gazem ziemnym we flocie pojazd6w uZytkowanych przy wykonywaniu tego zadaniawynosi
co najmniej IOVo. Ofwiadczenie, pojazdy czy dokumenty dotyczEce pojazd6w dotycz4
potwierdzenia spelniania przez Wykonawcg obowi4zku, o kt6rym mowa ww. art. 68 ust. 3
ustawy.

Pytanie 33
Czy w zakres przedmiotu zam6wienia wchodzi zimowe utrzymanie nawierzchni?

Odpowiedf
Z chwllaprzekazania terenu Wykonawcy przezZamawiajqcego staje sig on odpowiedzialny
za jego utrzymanie w tym r6wnie|zimowe utrzymanie nawierzchni.

Pytanie 34
Prosimy o wskazanie miejsca i odlegloSci, gdzie nalely przetransportowa6 materiat z wycinki
drzew i krzew6w.

Odpowiedf
zamawiaj4cy dokonuje zmiany w pkt. 44 opisu przedmiotu zam6wienia:
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Dotychczasowa treS6 pkt 44 OPZ:

,,44. Wycinki drzew i krzew6w koliduj4cych z inwestycj4. Material pochodz4cy z wycinki
nie jest wlasnoSci4 Wykonawcy. W przypadku wystgpowania gatunk6w chronionych, dla
kt6rych te drzewalub krzewy stanowiq siedliska lub s4 miejscem rozrodu, wychowu mlodych,
odpoczynku migracji lub Zerowania, wycinka drzew i krzew6w moZliwa bgdzie po uzyskaniu
opinii specjalisty z zakresu ochrony Srodowiska i ewentualnym uzyskaniu odstgpstwa od
zakaz6w. Koszt pracy specjalist6w oraz opracowania dokumentacji niezbgdnej do uzyskania
ewentualnego odstgpstwa poniesie Wykonawca.

Obecna tre56 pkt 44 OPZ:

,,44. Wycinki drzew i krzew6w koliduj4cych z inwestycj4. Material pochodz4cy z wycinki
nie jest wlasnoSci4 Wykonawcy. W przypadku wystgpowania gatunk6w chronionych, dla
kt6rych te drzewa lub krzewy stanowi4 siedliska lub s4 miejscem rozrodu, wychowu mlodych,
odpoczynku migracji lub zerowania, wycinka drzew i krzew6w mo2liwa bgdzie po uzyskaniu
opinii specjalisty z zakresu ochrony Srodowiska i ewentualnym uzyskaniu odstgpstwa od
zakaz6w. Koszt pracy specjalist6w oraz opracowania dokumentacji niezbgdnej do uzyskania
ewentualnego odstgpstwa poniesie Wykonawca.

Zamawiajqcy informuj e,2e w skutek zmiany zapis6w w pkl 44 OPZmaterial z wycinki drzew
i krzew6w jest wlasnoSci4Wykonawcy w zwi4zkuzczymmiejsce i odleglo66 wywozu zale2y
od Wykonawcy.

Pytanie 35
Prosimy o okreSlenie, czy na terenie objgtym przetargiem wystgpuj4 gatunki chronione, dla
kt6rych drzewa lub krzewy do wycinki stanowiq siedliska lub s4 miejscem rozrodu, wychowu
mlodych, odpoczynku, migracji lub Zerowania. Zgodnie z zapisem w Opisie Przedmiotu
Zam6wienia wycinka moZliwa bgdzie po uzyskaniu opinii specjalisty z zakresu ochrony
Srodowiska i ewentualnym uzyskaniu odstgpstwa od zakaz6w.

OdpowiedZ
Zgodnie z zapisami w OPZ Wykonawca ma obowi4zek zapozna(, sig z terenem rob6t
i terenami przyleglymi onz w cenie oferty uj4i wszystkie koszty niezbgdne do prawidlowego,
zgodnego z obowi4zuj4cymi przepisami wykonania iprzekazania do uZytkowania przedmiotu
umowy.

Pytanie 36
Czy Zamawiaj4cy posiada decyzjE na wycinkg drzewa?

Odpowiedf
Zamawiaj4cy nie posiada decyzji na wycinkg drzew. Obecnie trwa procedura uzyskiwania
decyzji na wycinkg drzew.

Pytanie 37
czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie wyspowych prog6w zwalniaj4cych. Jezeli tak,
prosimy o przedmiary rob6t.
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Odpowied;Z
Nie naleZy wykonywai prog6w zwalniajqcych. Znstaly one usunigte z projektu przy
zatw rerdzaniu stalej or ganizacji ruchu.

Pytanie 38
Czy w zakres przetargu wchodzi likwidacja kiosku? Jeleli tak, prosimy o przedmiary rob6t.

Odpowiedi
Kiosk zostal juZ zlikwidowany, nie ma go w terenie.

Pytanie 39
Czy w zakres przetargu wchodzi ustawienie nowych wiat przystankowych (na planie s4

zaznaczone 4 wiaty, natomiast przenosimy tylko dwie)? Jeheli tak, prosimy o przedmiary
rob6t i typ wiaty.

OdpowiedZ
W zakres przetargl wchodzi ustawienie 3 nowych wiat przystankowych typu SAWA lub
r6wnowaznych. I wiata 4-przeslowa o standardowej Scianie bocznej, kt6rej wymiary wynosz4
1,6 x 6,0 moraz2wiaty 3-przeslowe o standardowej Scianie bocznej, kt6rej wymiary wynoszg
1,6 x 4,5 m. W przedmiarze rob6t drogowych zostaly dodane pozycje 17d.3 i 78d.3.

Zamawiaj1cy zalqcza,,Wytyczne dotycz4ce wiat przystankowych".

Pytanie 40
Czy w zakres przetargu wchodzi regulacja wysokoSciowa urz4dzen infrastruktury
podziemnej. JeZeli tak, prosimy o przedmiary rob5t.

Odpowiedi
Tak. Realizacja projektu wymaga wyregulowania wysokoSciowego (w niewielkim zakresie)
42 skrzynek gazowych, 20 skrzynek wodoci4gowych, wlaz6w 14 studni kanalizacyjnych, 18

wpust6w ulicznych oraz 28 studni telekomunikacyjnych. Te iloSci urzqdzen do regulacji
zostaty dodane do przedmiaru rob6t drogowych pozycje od I ld.3 do 75d.3.

Pytanie 41
W przedmiarze rob6t drogowych brakuje warstwy stabilizacji cementem Cl,5/2 gr.10cm pod
nawierzchnie drogi dla rower6w. Prosimy o ustosunkowanie sig.

Odpowiedi
Warstwa stabilizacji cementem Cl,5l2 zostata uwzglgdniona w skorygowanym przedmiarze
rob6t. Zamawrajqcy skorygowal przedmiar rob6t bran2y drogowej i dodal w nim pozycjg nr
39.d3.

Pytanie 42
Prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze rob6t drogowych uwzglgdniaj4c4 ulo2enie
warstwy posp6tki gr.Z0cm pod nawierzchnie jezdni, azyli dla pieszych i prog6w
zwalniaj4cych. Czy nie zaszla pomylka w iloSci w poz.34 przedmiaru rob6t drogowych?

Odpowiedf
Zamawiaj4cy skorygowal przedmiar rob6t bran?y drogowej w pozycji 38d.3.
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Pytanie 43
Czy nie zaszl.a pomylka w iloSci w poz.33 przedmiaru rob6t drogowych? Warstwa posp6lki
gr.10cm wystgpuje tylko pod chodnikami.

OdpowiedZ
Zamawiajqcy skorygowal przedmiar rob6t bran?y drogowej w pozycji 37d.3.

Pytanie 44
W przedmiarze rob6L drogowych brakuje podw6jnej warstwy folii budowlanej pod zatokami
autobusowvmi.

OdpowiedZ
Folia budowlana jako warstwa poSlizgowa jest elementem technologicznym nawierzchni
betonowej przystank6w autobusowych i jej cena powinna zostad uwzglgdniona w cenie
nawierzchni betonowej. Zamawiaj4cy skorygowal przedmiar rob6t branZy drogowej w
pozycji 58d.3. w zakresie opisu pozycji.

Pytanie 45
W celu uniknigcia w4tpliwoSci i rozbie2noSci co do sposobu interpretowania pojgcia wady
nieistotneuZytegow$2ust.6pkt2)orazwadyistotne\Zytegow$2ust.Twzoruumowynr
DZPl2SlPNl2IlI9, Wykonawca wnosi o wprowadzenie definicji pojgcia wady istotne,kt6ra
bytaby zgodna ze sposobem definiowania tego pojgcia w orzecznictwie S4du Najwy2szego r

s4d6w powszechnych dotycz4cego okolicznoSci, w kt6rych inwestor (zamawiaj4cy) jest
uprawniony odm6wi6 dokonania odbioru, tj. wadami istotnymi s4 wady, kt6re Swiadczq o
wykonaniu rob6t budowlanych niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, lub
powoduj4, i2 wybudowany obiekt (przebudowana droga) nie nadaje sig do uZytkowania (tak
m.in. wyroki SN: z dnia 21 kwietnia2OITr.,I CSK 333/14, z dniaT marca2013 r.,II CSK
476112,2 dma22 czerwca2U}7r., V CSK 99101, wyroki S4d6w Apelacyjnych: SA w Lublinie
z dnia 3 listopada 2017r.,I ACa 292116, SA w Bialymstoku z dnia 27 pu1dziernlka2}l7r.,I
ACA32l/I7, SA w Warszawie z dnia 3 sierpnia 20Ilr.,I ACa 689116, SA w Krakowie z dnia
17 maja20l7r.,I ACa 1720/16). Odwolanie do wad istotnych wystgpuje takhe w g 14 ust. 7
wzoru umowy nr DZPl25lPNlzllIg. Ewentualnie Wykonawca zwraca sig o potwierdzenie
przez Zamawiaj1cego, 2e wadami istotnymi s4 wady zagraZajqce bezpieczefistwu
uZytkowania obiektu, jak moZna wywieS6, nazasadzie wnioskowania a contrario, $ 14 ust. 8
wzoru umowy nr DZP/25lPNl2l/19, a wszystkie pozostale bylyby wadami nieistotnymi.

Odpowiedf
Zamawialqcyniedokonujezmianpostanowieri$2ust.6pkt.2iE2ust.Tprojektuumowy
we wskazanym zakresie. Jednoczefinie Zamawiaj4cy wskazuje, 2e pojgcie wady istotnej
rozumie zgodnie z definiowaniem tego pojgcia przez S4d Najwy2szy i s4dy powszechne.

JednoczeSnieZamawiaj4cy dokonuje zmiany g 14 ust. 8 projektu umowy:
Dotychczasowa treSi $ 14 ust. 8 projektu umowy:
,,8. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych nrezagralaj4cych bezpieczeristwu
uzytkowania, Zamawiaj4cy wpisze je do protokolu odbioru rob6t i wyznaczy obiektywny
technologicznie termin na ich usunigcie.".

Obecna treS6 $ 14 ust. 8 projektu umowy:
,,8. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, w
uzytkowania, Zamawtaj4cy wpisze je do protokolu
technologicznie termin na ich usunigcie.".
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Pytanie 46
W kontek6cie $ 3 wzoru umowy nr DZP|25|PN/2I/I9, kt6ry dotyczy wynagrodzenia,
Wykonawca zwraca sig o potwierdzenie, 2e ostateczna wysokoS6 naleZnego mu
wynagrodzenia zostanie ustalona jako iloczyn iloSci faktycznie wykonanych przez
Wykonawcg rob6t oraz cenjednostkowych zawartych w ofercie, kt6re s4 stale.

Odpowiedf
Zamawiaj4cy informuje rZ ceny jednostkowe zawarte w ofercie s4 stale i nie podlegaj4
zmianie przez caly okres trwania umowy, a Zamawraj4cy dokonuje rczliczenia rob6t na
podstawie kosztorysu ofertowego przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartychw ofercie
czyli jako iloczyn iloSci faktycznie wykonanych przez Wykonawcg rob6t oraz cen
jednostkowych okreSlonych w kosztorysie ofertowym. Zgodnie z projektem umowy
wysokoSd wynagrodzenia, okre6lona w $ 3 ust. 1 umowy, mohe ulec zmianie w wyniku
rozliczenia wlaSnie na podstawie kosztorysu powykonawczego, w tym obejmuj4cego roboty
dodatkowe, zamienne, zaniechanie, za kt6re to roboty wynagrodzenie jest okreSlane zgodnie
z $ 3 ust. 9 i 10 projektu umowy.

Pytanie 47
W zwi4zku z $ 3 ust. 6 wzoru umowy nr DZPl25lPN/21l19, w kt6rym przewidziano wym6g
zal4czenia do kaZdej faktury VAT pisemnych oSwiadczefi o braku zaleglo6ci platniczych
wobec podwykonawc6w Wykonawca zwraca sig o potwierdzenie, 2e przedmiotowy wym6g
dotyczy tych podwykonawc6w, z kt6rymi projekty um6w i/lub umowy podlegaj4
przedlo2eniu Zamawiaj4cemu, zgodnie z $ 8 wzoru umowy nr DZP/25|PN/21/19. Nie
dotyczyloby to zatem w szczeg6lnoSci um6w o dostawy lub uslugi o wartoSci nie
przektaczaj4cej 50.000,00 zl. Niniejsze pytanie odnosi sig takZe do $ 8 ust. 16 pkt 2) wzoru
umowy nr DZP 125 tPN /21 / 19.

Odpowiedf
ZamawiajEcy informuje, i2 wym6g dolqczania przez wykonawcg do faktur pisemnych
oSwiadczeri, o kt6rych mowa g 3 ust. 6 i $ 8 ust. 16 pkt 2) projektu umowy, dotyczy
podwykonawc6w kt6rzy zawarli zaakceptowane przez zmawiaj4cego umowy o
podwykonawstwo, kt6rych przedmiotem sQ roboty budowlane, lub kt6rzy zawarli
przedlohone zmawiajqcemu umowy o podwykonawstwo, kt6rych przedmiotem s4 dostawy
lub uslugi, zgloszone zgodnie z postanowieniami par. 8 projektu umowy i przepisami ustawy
Prawo zam6w iefi publicznych.

Pytanie 48
Wykonawca wnosi o uzupelnienie zamieszczonej w $ 4 ust. 3 wzoru umowy nr
DZP|Z5PNDL/I9 definicji umownej pojgcia dni robocze, zgodnie zkt6rqdniami roboczymi
s4 dni od poniedziatku do piqtku za wyj4tkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o
stwierdzenie, 2e dniami roboczymi nie s4 takZe soboty. Wykonawca zwraca uwagg, ze w
Swietle art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. soboty nie s4 dniami (ustawowo; wotnymi oO
pracy. Definicja jest wigc obarczona niedopowiedzeniem w tym zakresie. To samo dotyczy g

7 ust. 16 wzoru umowy nr DZP/25|PN|2I/19, kt6ry takle zawiera powy2sz4 umownq
definicjg dnia robocze go.

Odpowiedf
Zamawiaiqcv pozostawiabez zmian postanowienie $ 4 ust. 3 i $ 7 ust. 16 projektu umowy.
Zamawiajqcy wskazuj e, i2 zgodnie z definicj4 dni roboczych zawart4 w $ 4 ust. 3 i g 7 ust. 16
projektu umowy dni robocze w rozumieniu umowy to dni tygodnia od poniedzialku do pi4tku
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zawyiqtkrem dni ustawowo wolnych od pracy. Zatem z definicji tej nie wynika, aby dniami
roboczymi w rozumieniu umowy byly soboty.

Pytanie 49
Wykonawca wnosi o wykreSlenie z $ 5 ust. 5 wzoru umowy nr DZP/Z5/PN|2I|I9 prawa
Zamawraj1cego do skr6cenia terminu na wykonanie przez Wykonawc7 zobowi4zan z tytulu
rgkojmi, okreSlonego w $ 5 ust. 4.

0dpowiedi
Zamawrajqcy pozostavtiabezzmian postanowienie $ 5 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie 50
Czy wszelka posiadana przezZamawiaj4cego dokumentacja, kt6r4ZamawiajEcy zobowiqzuje
sig przekazad Wykonawcy, zgodnie z $ 7 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy nr DZPl25tPNlzlllg,
obejmuje takhe decyzjg (-e) administracyjn4 (e) zezwalaj4cqnazreahzowanie przebudowy.

Odpowiedi
Tak. Zamawiaj4cy posiada aktualne Zgloszenie rob6t nie wymagaj4cych pozwolenia na
budowg.

Pytanie 51
Wykonawca wnosi o okreSlenie w $ 7 ust. 6 wzoru umowy m DZPlZ5tPNl2llI9 terminu, w
jakim Zamawiaj4cy bgdzie wydawat pisemn4 akceptacjg w odniesieniu do zmian zakresu
rob6t.

OdpowiedZ
Zamawiajqcy wyjaSnia, i2 zgodnie z $ 7 ust. 6 projektu umowy ,,wszelkie zmiany zakresu
rob6t w stosunku do Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, przedmiar6w
dostarczonych przez Zamawiaj4cego, kosztorysu ofertowego i specyfikacji technicznych,
dokonywane przez Wykonawcg, powinny byd uzgadniane z Zarnawiaj1cym i uzyska6 jego
uprzedni4 pisemn4 akceptacjg" jako zmiany do umowy wymagaj4 zachowania procedury
zmiany umowy przewidzianej w projekcie umowy, w tym zawarcia pisemnego aneksu, i
ustawie Prawo zam6w iefi publicznych.

Pytanie 52
OdnoSnie do $ 7 ust. 7 wzoru umowy nrDZPl25tPN/2IlIg Wykonawca wnosi o przedtuZenie
terminu na zgloszenie koniecznoSci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych co
najmniej do 3 dni roboczych, z uwzglgdnieniem sugerowanej przez Wykonawcg zmiany g 4
ust. 3 i $ 7 ust. 16 wzoru umowy nr DZP|25|PN/21/I9 zawierajqcych definicj g dni roboczych.

Odpowiedf
Zamawiaj1cy dokonuje zmiany g 7 ust. 7 projektu umowy:

Dotychczasowa tre56 $ 7 ust. 7 projektu umowy:
,,7. Wykonawca jest zobowiqzany do zglaszania Zamawiajqcemu koniecznoSci wykonania
rob6t dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, nie p62niej ni2 w terminie 3 dni od dnia
stwierdzenia koniecznoSci ich wykonania.".

Obecna treS6 $ 7 ust.7 projektu umowy:
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,,7. Wykonawca jest zobowi4zany do zglaszania Zamawiaj1cemu koniecznoSci wykonania
rob6t dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, nie p62nie1 ni? w terminie 3 dni roboczych
od dnia stwierdzenia koniecznoSci ich wvkonania.".

Pytanie 53
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w $ 8 ust. 3 wzoru umowy nr DZPl25lPNlZIlI9,2e
przedlohenie projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma nast4pi6 na co
najmniej 14 dni przed przystqpieniem do reahzacji przedmiotu danej umowy o
podwykonawstwo, dla wykluczenia interpretacji, iZ mo?e to dotyczy( umowy z
Zamawiaj4cym.

OdpowiedZ
Zamavriajqcy dokonuje zmiany $ 8 ust. 3 projektu umowy:

Dotychczasowa treSi $ 8 ust. 3 projektu umowy:
,,3. Wykonawca oraz podwykonawca sQ obowi4zani, na co najmniej 14 dni przed
przyst4pieniem do realizacjr przedmiotu umowy, do przedtoheniaZamawiaj4cemu projektu
umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s4 roboty budowlane. Wykonawca lub
podwykonawcy s4 obowi4zani dol1czyt zgodE drugiej strony umowy d. odpowiednio
podwykonawcy lub Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej
z niniejsz4 umowq. Powylsze zasady stosuje sig takZe do projekt6w zmian um6w o
podwykonawstwo.".

Obecna treS6 $ 8 ust. 3 projektu umowy:
,,3. wykonawca oraz podwykonawca sE obowi4zani, na co najmniej 14 dni przed
przyst4pieniem do realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, do przedloZenia
Zamawiaj4cemu projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s4 roboty
budowlane. Wykonawca lub podwykonawcy sq obowi4zani dol1czyl zgodE drugiej strony
umowy tj. odpowiednio podwykonawcy lub Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo, o treSci zgodnej z niniejsz4umow4. Powylsze zasady stosuje sig tak2e do
projekt6w zmian um6w o podwykonawstwo.".

Pytanie 54
Wykonawca wskazuje,2e pocz4tkowy fragment zdania w $ 8 ust. 15 wzoru umowy nr
DzPl2stPN/zlllg jest niekompletny; brakuje rzeczownika, np.przekonania[Zamawiajqcy
mo2e wedle swojego podyktowanego okolicznoiciami sprawy przekonania (...)).

Odpowiedf
Zamawiajqcy dokonuje zmiany g 8 ust. 15 projektu umowy:

Dotychczasowa treSi $ 8 ust. 15 projektu umowy:
,,15. W przypadku zgloszeniauwag, o kt6rych mowa w ust. 14, w terminie wskazanymprzez
Zamaw iajqce go, Zamawiaj 4cy mohe wedle swe go podyktowanego okolicznoSci ami spraw y :
1) nie dokona6 bezpoSredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeZeli Wykonawc a w yku2e niezasadnoSd takiej zaptaty, lub
2) zlo2y! do depozytu s4dowego kwotg potrzebn4 na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie
Zamawiaj1cego zasadniczej w4tpliwoSci co do wysoko6ci nale2nej zaplaty lub podmiotu,
kt6remu platnoSi sig nale2y,lub
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3) dokonai bezpoSredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, je2eli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyktze zasadno56 takiej
zaplaty. W przypadku dokonania bezpoSredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajqcy potrqca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleZnego Wykonawcy.".

Obecna treS6 $ 8 ust. 15 projektu umowy:
,,15. W przypadku zgloszenia uwag, o kt6rych mowa w ust. 14, w terminie wskazanymprzez
Zamaut iaj4ce go, Zamawiaj 4cy mohe wedle swego podyktowanego okoliczno6ciami sprawy
przekonania:
1) nie dokonad bezpoSrednrej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykon awc y, j eZeli Wykon awc a w ykahe niez as adno 56 takiej zaplaty, lub
2) zloLy(, do depozytu s4dowego kwotg potrzebn4 na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie
Zamawiaj4cego zasadniczej wqtpliwoSci co do wysokoSci nale2nej zaplaty lub podmiotu,
kt6remu platnoS6 sig naleZy, lub
3) dokona6 bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeZeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoS6 takiej
zaplaty. W przypadku dokonania bezpoSredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiaj4cy potr4ca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.".

Pytanie 55
Wykonawca wnosi, aby termin na usunigcie wad stwierdzonych w toku procedury odbioru
koticowego, o czym mowa w $ 14 ust. 7 wzoru umowy mDZPl25lPN/2I/I9,byl odpowiedni,
obiektvwnie moZliwv do dotrzvmania.

OdpowiedZ
Zamawtajqcy dokonuje zmiany $ 14 ust. 7 projektu umowy:

Dotychczasowa treS6 $ 14 ust. 7 projektu umowy:
,,J. Jeheh w toku czynno6ci odbioru kofcowego zostanq stwierdzone wady istotne,
Zamawiajqcy przerwie czynnoSci odbioru, odm5wi dokonania odbioru koricowego i
wyznaczy Wykonawcy termin usunigcia wad. Data stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
usunigcia wad jest terminem wznowienia czynnoSci komisji odbioru koricowego Przedmiotu
umowy.".

Obecna treSi $ 14 ust. 7 projektu umowy:
,,'7. Jeheli w toku czynno3ci odbioru koricowego zostan4 stwierdzone wady istotne,
Zamawiajqcy przerwie czynnoSci odbioru, odm6wi dokonania odbioru koficowego. Data
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usunigcia wad jest terminem wznowienia czynnoSci
komisji odbioru koricowego Przedmiotu umowy.".

Jednocze5nieZamawiaj4cy dokonuje zmiany g 14 ust. 9 projektu umowy:

Dotychczasowa treS6 $ 14 ust. 9 projektu umowy:
,,9. Je?eli Wykonawca w wyznaczonym ptzez Zamawiajqcego terminie nie usunie wad w
wyznaczonym terminie zgodnie zust.T lub 8lub nie przystqpi do ich usuwania w terminie 14
dni od daty ich zgloszenia, Zamawiajqcy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia.
Koszt usunigcia wad ponosi Wykonawca.".
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Obecna treSd $ 14 ust. 9 projektu umowy:
,,9. Jeheli Wykonawcaw wyznaczonymprzezZamawiaj4cego terminie nie usunie wad w
wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 8 lub nie przystqpi do ich usuwania w terminie 14 dni
od daty ich zgloszenia,Zamawiajqcy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia. Koszt
usunigcia wad ponosi Wykonawca.".

Pytanie 56
Wykonawca zwraca sig o potwierdzenie, ze termin l4-dniowy od dnia zgloszenia wady,
przewidziany w $ 14 ust. 9 i ust. 13 wzoru umowy nr DZP|25{PN/2I|I9, to termin na
przyst4pienie przez Wykonawcg do usunigcia wady.

Odpowiedf
Termin 14 dniowy, o kt6rym mowa w $ 14 ust. 9 i ust. 13 projektu umowy to termin na
przyst4pienie do usunigcia wad w terminie 14 dni od dnia ich zgloszenia.

JednoczeSnieZamawiaj4cy dokonujezmiany $ 14 ust. 12 projektu umowy:

Dotychczasowa treS6 $ 14 ust. 12 projektu umowy:
,,I2. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego lub pogwarancyjnego,
Zamawiaj4cy przerwie procedurg odbiorow4 i sporz4dzi protok6l z przeglqdu, w kt6rym
wyszczeg6lni wady podlegaj4ce naprawie w ramach rgkojmi lub gwarancji.".

Obecna treS6 $ 14 ust. 12 projektu umowy:
,,I2. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego lub pogwarancyjnego,
Zamawrajqcy przerwie procedurg odbiorow4 i sporzqdzi protok6l z przegl4du, w kt6rym
wyszczeg6lni wady podlegaj4ce naprawie w ramach rgkojmi lub gwarancji i wyznaczy
obiektywny technologicznie termin na ich usunigcie.".

Pytanie 57
Wykonawca zwraca sig o wprowadzenie limitu kar umownych z wszystkich tytut6w
przewidzianych na rzecz Zamawiaj4cego we wzorze umowy nr DZP/25/PN/2I/19, w
wysokoSci ZOVo wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

Odpowiedf
Zamavriajqcy w $ 14 projektu umowy dodaje nowy kolejny ust. 6 o tresci:
,,6.Lqczna, maksymalna wysokoS6 kar umownych nie moze przekroczy(,2OVo wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w $ 3 ust. 1 umowy".

Pytanie 58
Wykonawcy zwraca sig o przyznanie mu prawa do kary umownej co najmniej z tytutu
toZsamego z tytulem naliczenia kary umownej przezZamawiajqcego przewidzianym w $ 15
ust. 1 pkt 4) wzoru umowy nr DZP|25IPN/21/I9, d. odst4pienia od umowy w caloSci lub w
czg{ci przez Wykonawcg wskutek okolicznoSci, za kt6re odpowiada Zamawiaj4cy lub za
odst4pienie od umowy przez Zamawiajqcego w caloSci lub w czgsci z przyczyn, za kt6re
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoSci, w wysokoSci 2OVa wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w $ 3 ust. 1 wzoru umowy nrDZP/25tPN/21/I9. W konsekwencji r6wnie2
prawo do odszkodowania uzupelniaj4cego, o kt6rym mowa w $ 15 ust. 3 wzoru umowy nr
DZP / 25 tPN | 2 | | 19, zostaloby pr zy znane Wykon awcy.
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OdpowiedZ
Zamawiajqcy nie wyra1azgody nazmianE projektu umowy we wnioskowanym zakresie i nie
dokonuje w zwiqzkuztymzmianpostanowienia $ 15 projektu umowy.

Pytanie 59
Wykonawca zwraca sig o przyznanie mu w $ 16 wzoru umowy nr DZPl25lPNl2llI9 prawa
do umownego odst4pienia od umowy co najmniej w przypadku op62nieniaZamawiaj4cego
w zaplacie zafakturowanego wynagrodzenia umownego o wigcej nr? 14 dni w stosunku do
terminu zaplaty okreSlonego w $ 3 ust.7 wzoru umowy nrDZP/25/PN/2||I9.

0dpowiedf
Zamawiajqcy nie wyra?azgody na zmiang projektu umowy we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 60
Czy przez Czas Ukoriczenia Rob6t, o kt6rym mowa w $ 17 ust. 1 pkt 1.1.5 wzoru umowy nr
DZP /25 IPN l2I / 19, nale?y rozumied termin zakonczenia z $ 2 ust. 2.

OdpowiedZ
Zamawiajqcy dokonujezmiany $ 17 ust. 1 pkt. 1.1.5 projektu umowy:

Dotychczasowa treS6 $ 17 ust. 1 pkt. 1.1.5 projektu umowy:
,,1 . 1.5 inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajqcego oraz Wykonawcy skutkuj4ce
niemoZliwoSciq prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnoSci przewidzianych
Umow4; W przypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z okolicznoSci wymienionych w pkt 1.1.1

- I.1.4 Czas Ukoriczenia Rob6t mo2e ulec odpowiedniemu przedlu2eniu, o czas niezbgdny
do zakohczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nale2yty, nie dluzej jednak niZ o okres
trwania tych okoliczno6ci.".

Obecna treS6 $ 17 ust.l pkt. 1.1.5 projektu umowy:
,,1. 1.5 rnne przyczyny zewngtrzne niezaleZne od Zamawiaj4cego oraz Wykonawcy skutkuj4ce
niemo2liwoSci4 prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnoSci przewidzianych
Umow4; W przypadku wyst4pienia kt6rejkolwiek z okoliczno5ci wymienionych w pkt 1.1.1

- 1.I.4 termin, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2 umowy,moze ulec odpowiedniemu przedtuZeniu,
o czas niezbgdny do zakohczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nale|5rty, nie dluZej
jednak niZ o okres trwania tych okoliczno5ci.".

JednoczeSnie Zamawiaj4cy dokonuj e zmiany g 17 ust. 1 pkt. 1.1 projektu umowy:

DotychczasowatreSi $ 17 ust. 1pkt. 1.1 projektu umowy:
,,I.1 Zmiana terminu ukofczenia rob6t.".

Obecna treS6 $ 17 ust. 1 pkt. 1.1 projektu umowy:
,,1.1Zmianaterminu, okt6rymmowaw $ 2 ust.2 umowy.".

Pytanie 61
wykonawca wnosi o doprecyzowanie w $ 16 ust. 2 pkt 3) i pkt 4) wzoru umowy nr
DZPl25tPNl2Ill9, 2e odst4pienie przez Zamawiajqcego od umowy w okolicznoSciach
okreSlonych w obu tych punktach jest moZliwe, o ile zaistnialy one z przyczyn lez4cych po
stronie Wykonawcy.

l8
M.M. 221 55-89 - I 6 l, zzp@ zdm.waw.ol



0dpowiedZ
Zamawiaj4cy dokonuje zmiany $ 16 ust. 2 pkt.3 i 4 projektu umowy:

Dotychczasowa trerid $ 16 ust. 2 pkt 3 projektu umowy:
,,Wykonawcazaniecharealizacji rob6t, tj. nie realizuje ichprzez okres kolejnych 7 dni,".

Obecna treS6 $ 16 ust.2 pkt. 3 projektu umowy:
,,Wykonawca zaniecha realizacji rob6t, tj. nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni, z
przyczyn lelqcych po stronie Wykonawcy,".

Dotychczasowa treSd $ 16 ust. 2 pkt.4 projektu umowy:
,,Wykonawca nie rozpocz$ realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od umownej daty
ich rozpoczgcia, lub w przypadku wstrzymania ich przez Zamawiaj1cego, nie podj4l ich w
ci4gu kolejnych 7 dni od chwili otrzymania dyspozycji o ich wznowienia".

Obecna treSd $ 16 ust.2 pkt. 4 projektu umowy:
,,Wykonawcazprzyczynle2qcychpo stronie Wykonawcy nie rozpocz4lrealizacji przedmiotu
umowy w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczgcia,lub w przypadku wstrzymania ich
przezZamawiajqcego, nie podj4l ich w ci4gu kolejnych 7 dni od chwili otrzymania dyspozycji
o ich wznowienia".

Pytanie 62
Prosimy o podanie informacji kto bgdzie wlaScicielem material6w z rozbi6rki, w
szczeg6lno5ci ko stki kamiennej .

OdpowiedZ
Informacje na temat material6w z rozbi6rki szczeg6lowo opisano w pkt. 41 Opisu Przedmiotu
Zam6wienia.

Pytanie 63
Przedmiar rob6t - poz.4l d.3 Warstwa podbudowy pomocniczej zkruszyw lamanych 0/63mm
o gruboSci po zag1szczeniu20cm- 12 2I5m2. W SST jest zapis, 2e kruszywo 0/63mm nalely
stosowad tylko w korycie jezdni kt6rej iloSi wynosi 7 528m2. Do jakiego elemenru rob6r
nale2y przyporz1dkowa6 pozostal4 ilo56 powierzchni podbudowy i jakie kruszywo nale2y
zastosowa6?

OdpowiedZ
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszyw lamanych0/63 mm o gruboSci po zag1szczeniu
20 cm odnosi sig do: jezdni, zjazd6w, zatok parkingowych, wyniesionego przejScia dla
pieszych, wysepekw jezdni iazyli dlapieszychoruzczgsciplacu przedstraaqpo2arn4.

Pytanie 64
Przedmiar rob6t - poz. 59 d.3 Nawierzchnia z 26ltych plyt betonowych sygnalizacyjnych o
wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej. Do tej pory na inwestycjach realizowanych
przezzDM byly stosowane plytki w wymiarze 4ox40x6cm. W Projekcie s4 opisane plytki o
wymiarach 40x40x8cm. Prosimy o potwierdzenie jaki rodzaj plytek nale?y uwzglgdnid w
ofercie.

0dpowiedZ
Nale2y przyjqt nawierzchnie z 26ltych ptyt
40x40x8 cm. Przedmiar zostal skorygowany w
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Pytanie 65
Przedmiar rob6t - poz. 6O d.3 Nawierzchnia z 26ttych plyt betonowych prowadz4cych o
wymiarach 30x30x5cm na podsypce piaskowej. Do tej pory na inwestycjach realizowanych
przez ZDM byly stosowane plytki biate 30x30x1Ocm. Prosimy o potwierdzenie jaki rodzaj
plytek nale2y uwzglgdni6 w ofercie.

OdpowiedZ
Dopuszcza sig ptyty prowadz4ce 26lte lub biale o nastgpuj4cych wymiarach: 25x25x8,
30x30x8, 35x35x8 i 40x40x8 cm. Przedmiar zostal skorygowany w pozycji 66 d.3 branZy
drogowej, w kt6rym przyjgto ptytki o wymiarach 40x40x8 cm.

Pytanie 66
Przedmiar rob6t - poz. 63 d.3 Scieki uliczne z betonowej kostki brukowej. Prosimy o zmiang
jednostki miary na metr bie1Ecy.

Odpowiedf
Sumaryczna dlugoS6 Sciek6w ulicznych z betonowej kostki brukowej wynosi 1613 m.
Przedmiar zostal skorygowany w pozycji 69d.3 bran?y drogowej w zakresie opisu pozycji.

Pytanie 67
W SST jest zapis o kostce betonowej, kolor grafit przed StraZE Polarn4 - na rysunku PZT
powierzchnia ta jest zaznaczona jako projektowana powierzchnia z kostki granitowej
rzgdowej? Prosimy o potwierdzenie zjakiego materialu ma by6 wykonany plac przed StraZ4
PoZarnq?

OdpowiedZ
Na rysunku z projektem zagospodarowania terenu powierzchnia placu przed budynkiem
stra?y poZarnej jest oznaczona jako zjazd. Plac ma byi wykonany wedtug przekroju na rys.
4.I, czyh z kostki betonowej grafitowej typu behaton.

Pytanie 68
W przedmiarze rob6t brak jest pozycji kosztorysowej dotycz4cej regulacji wlaz6w
kanalowych, kratek Sciekowych, odpowietrznik6w, zasuw gazowych, wodnych i hydrant6w,
wlaz6w telekomunikacji, Veolia. Wnioskujemy o wprowadzenie brakuj4cych pozycji
przedmiarowych w podziale na regulacjg i zakup nowych element6w.

Odpowiedf
Realizacja projektu wymaga wyregulowania wysokoSciowego (w niewielkim zakresie) 42
skrzynek gazowych,20 skrzynek wodoci4gowych, wlaz6w 14 studni kanalizacyjnych, 18
wpust5w ulicznych oraz 28 studni telekomunikacyjnych. Te iloSci urzqdzefi do regulacji
zostaly dodane do przedmiaru rob6t drogowych pozycje od 71d.3 do 75d.3.

Pytanie 69
W przedmiarze jest pozycja dotycz4ca rozbi6rki podbudowy z kostki kamiennej IO 559m2 -
iloSi koryta jezdni wynosi 7 528m2. Gdzie wystgpuje pozostala iloSi podbudowy z kostki
kamiennej do rozbi6rki?

Odpowiedf
Powierzchnia nowej jezdni bgdzie mniejsza od powierzchni jezdni istniej4cej. Jezdnia
projektowana bgdzie miei 7,0 m szeroko6ci (plus poszerzeni a na skrzy2owaniach), a
istniej4ca jezdnia ma 10,0 m szerokoSci. St4d bierze sig r62nica w powierzchniach.
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Pytanie 70
Poniewaz brak jest w SST zapis6w o stosowaniu kruszywabazaltowego w prefabrykatach
brukarskich (krawgZniki, chodniki, obrzeZa). Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy nie
stawia takiego wymogu.

Odpowiedf
Zamawiaj1cy informuje, 2e wyst4pil o odstgpstwo w sprawie zastosowania krawgZnik6w
betonowych, obrze2y betonowych i betonowej kostki brukowej o innych parametrach niz
dopuszczalne, zgodnie z zarzqdzeniem nr 168212017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23

paldziernlka 2OI7 r. Zamawiaj4cy dopuszcza u?ycie standardowych prefabrykat6w

betonowych wykonanych na bazie innych kruszyw kamiennych, kt6re bgd4 jednocze5nie

spelnialy parametry techniczne wymienione w specyfikacji technicznej. Chodniki nale2y
wykona6 z plyt betonowych,,Antysmogowych" wedlug STWiORB D-08.02.05a

Pytanie 71
Czy w zwi1zku z przebtdow4 stup6w sygnalizacji Swietlnej nale?y przewidziei ingerencjg w
sterownik i monitoring sygnalizacji Swietlnej na skrzyZowaniu z ul. Zeromskiego
(programowanie, itp..)?

OdpowiedZ
Zatwrerdzony projekt stalej organizacjr ruchu nie przewiduje ingerencji w sterownik
i monitoring sygnalizacji Swietlnej.

PytanieT2
Czy w zwiEzku z przebudowq slup6w sygnalizacji Swietlnej nale2y przewidziei ingerencjg w
sterownik i monitoring sygnalizacji Swietlnej na skrzyZowaniu z ul. Kasprowicza
(programowanie, itp..)?

OdpowiedZ
Zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu nie przewiduje ingerenc;ji w sterownik i
monitoring sygnalizacj i Swietlnej.

Pytanie 73
Prosimy o potwierdzenie, 2e w zakresie oferty nie naleZy uwzglgdnia6 Zadnych prac
zwiqzanych z przebudow4, programowaniem i monitoringiem sygnalizacji Swietlnej na
skrzyZowaniu z ul. Marymonck4.

Odpowiedf
Zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu nie przewiduje ingerencji w sterownik i
monitoring sygnalizacji Swietlnej.

PytanieT4
W przedmiarze rob6t nie wystgpuj 1pozycje dotyczqce opornik6w betonowych i krawg2nik6w
najazdowych. Prosimy o uzupelnienie przedmiar6w.

OdpowiedZ
Przedmiar zostal skorygowany i dodano pozycje 33d.3 oraz 34d.3 w przedmiarzebran|y
drogowej.
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Pytanie 75
W projekcie jako bufor migdzy drog4 dla rower6w a chodnikiem sE trzy rzgdy kostki
granitowej 9/11. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o uzupelnienie z informacjqczy
jest to kostka ,,cigta".

Odpowiedf
Kostka granitowa na bufor migdzy drog4 dla rower6w a chodnikiem jest ujgta w pozycji
"Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokoSci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z wypelnieniem spoin zapraw4 cementow4". Jest to kostka surowo tupana.

Pytanie 76
Prosimy o potwierdzenie,2e na azylach dla pieszych i rowerzyst6w nie nale?y wykonywai
krawg2nik6w kamiennych.

Odpowied:i
Nie przewiduje sig element6w kamiennych w zakresie rob6t dotycz4cych azyli dla pieszych
i rowerzyst6w.

PytanieTT
Przedmiar poz.54 d.3. Prosimy o informacjE gdzie w projekcie wystgpuje kostka 18x36cm o
wys. l6-18cm i czy jest to kostka ,,cigta"?

Odpowiedf
Kostka granitowa rzgdowa prostopadtoScienna 18x36 o wysokoSci 16-18 cm wystgpuje na

skosach zatok autobusowych. Mo2e to by6 kostka cigta lub lupana.

Pytanie 78
OdnoSnie do $ ust. 5 wzoru umowy nr DZPl25tPNl2llI9 - ,,Zamawiaj4cy dokona zaplaty
naleZnego Wykonawcy wynagrodzenianapodstawie faktur VAT czgSciowych i faktury VAT
koricowej. . ..". Prosimy o potwierdzenie, 2e Wykonawca bgdzie mial moZliwoSi fakturowania
raz na miesi4c.

Odpowiedf
Zgodnie z $ 3 ust. 5 zdanie pierwsze projektu umowy Zamawiajqcy dokona zaplaty naleZnego
Wykonawcy wynagrodzenianapodstawie faktur VAT czgSciowych i faktury VAT koricowej,
wystawionych przez WykonawcA po prawidlowym wykonaniu rob6t, potwierdzonych
podpisaniem przez Zamawiajqcego (lub przez osoby/osobg wykonuj4ce nadz6r inwestorski
reprezentuj 4cy Zamawiaj4cego) protokol6w odbioru czgSciowego lub koricowego. Natomiast
zgodnie z $ 14 ust. 1 pkt. 2 zdanie pierwsze projektu umowy odbiory Przedmiotu umowy bgd4
dokonywany poprzez przeprowadzenie m.in. odbior6w czgSciowych dla rob6t stanowi4cych
czgSc Przedmiotu umowy, dokonywanych komisyjnie, polegaj4cych na ocenie iloSci i jakoSci
wykonanych rob6t oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonan4czEi(, Przedmiotu umowy. W
zwiqzku z tym faktury VAT czgSciowe bgd4 wystawiane po prawidlowym wykonaniu rob6t
potwierdzonych podpisaniem przez Zamawiaj4cego (lub przez osoby/osobg wykonuj4ce
nadz6r inwestorski reprezentuj qcy Zamawiaj4cego) odbior6w czgSciowych dla wykonanych
rob6t stanowi4cych czgi(, Przedmiotu umowy.

Pytanie 79
Odno6nie do $ ust. 5 wzoru umowy nr DZPIZSIPN/ZI|L9 - Prosimy o podanie terminu w
jakim Zamawiaj4cy bgdzie zobowiqzany do podpisania protokol6w odbioru czgsciowego lub
koricowego po prawidlowym wykonaniu rob6t.
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OdpowiedZ
Termin na podpisanie protokot6w (czgSciowego i kofcowego) okreSlony jest w $ 14 ust. 3

zdanie drugie projektu umowy, zgodnie z kt6rym ,,Zakonczenie czynnoSci odbioru, o ile nie
zajd4 okolicznoSci uniemoZliwiajqce dokonanie odbioru, powinno nast4pi6 w terminie 14 dni
od daty rozpoczgcia czynnoSci odbioru przez komisjg odbioru". Zamavttajqcy pozostawiabez
zmian postanowienie $ 3 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie 80
Prosimy o uzupelnienie przedmiaru o pozycje podw6jna warstwa poSlizgowa z folli
budowlanej i wkladka dylatacyjna ze styropianu 2cm wskazanych w projekcie Rys. 5.1

Szczeg6ly.

Odpowiedf
Folia budowlana, uszczelnienie mas4 bitumiczn4 i wktadki dylatacyjne ze styropianu sq

elementami technologicznymi nawierzchni betonowej przystank6w autobusowych i ich cena

powinna zostal uwzglgdniona w cenie nawierzchni betonowej. Zamawiaj4cy skorygowal
przedmiar rob6t branZy drogowej w pozycji 58d.3. w zakresie opisu pozycji.

Pytanie 81
Wykonawca wnioskuje o wykre5lenie zapisu par 7 ust. 25 wzoru umowy nr
DZP/25{PN/2I/I9 Rozdzial IV SIWZ o treSci: ,,W przypadku przedluhenia terminu
zakofrczenia umowy ponad termin 3I.I2.20I9 rok Wykonawca zobowi4zuje sig do spelnienia
wymogu okreSlonego w art. 68 ust. 3 Ustawy o elektromobilnoSci i paliwach alternatywnych
zdnia 1l stycznia2018 roku (Dz. U. 2018, poz.3I7) (Ustawa). W zwi4zku tym, Wykonawca
zobowi4zuje sig do przekazaniaZamawiaj4cemu, nie p62niej niZ do dnia 31.12.2019 roku
oraz naka2de 24danie Zamawiaj4cego w terminie p62niejszym, pisemnego oSwiadczenia o
jego spelnieniu. Brak zloLenia pisemnego oSwiadczenia w wyznaczonym terminie bgdzie
traktowane przez ZamawiajEcego jako niespelnienie wymogu przedmiotowej Ustawy.
Przedlo2enie o6wiadczenia, o kt6rym mowa powyZej, nie wyl4cza uprawnienia
zamawiaj4cego do weryfikacji spelnienia ww. wymogu w spos6b wybrany pruez
Zamawrajqcego, w szczeg6lnoSci poprzez Zqdanie okazania pojazd6w lub dokument6w
dotycz1cych pojazd6w." - Powy2szy wym6gbgdzie mial zastosowanie od 01 stycznia2}2}r.,
dlatego zdaniem Wykonawcy dotyczy to wszelkich ogloszeri o zam6wienie, kt6re zostan4
ogloszone po w/w terminie. Powy2sze nie powinno mied zastosowania w postgpowaniu o
udzielenie zam6wienia publicznego na ,,Wykonanie rob6t budowlanych dla zadania
inwestycyjnego pt.: "Przebudowa al. Zjednoczenia na odcinku od ul. Zeromskiego do ul.
Marymonckiej".

Odpowiedi
Zamawiajqcy nie dokonuje zmian postanowieri $ 7 ust. 25 projektu umowy we wskazanym
zakresie. ZamawiajEcy w tym postanowieniu wskazal, 2e Wykonawca bgdzie zobowi1zany
do spelnienia wymogu okreSlonego w art. 68 ust. 3 Ustawy o elektromobilnoSci i paliwach
alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz. U. 2018,po2.317) (,,Ustawa") w przypadku
przedhthenia terminu zakonczenia umowy ponad termin 3I.I2.20I9 rok. Natomiast zgodnie
z afi. 76 ww. Ustawy Umowy zawarte przez naczelny i centralny organ administracji
paristwowej z podmiotem zapewniaj4cym obslugg gospodarcz4 w zakresie transportv oraz
zawarte przez jednostki samorz4du terytorialnego na wykonanie zadania publicznego, z
wyt4czeniem publicznego transportu zbiorowego, wygasaj4 z dniem 31 grudnia 2Ol9 r., jeaeli
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nie zapewniaj4 wykorzystania pojazd6w elektrycznych na poziomie okreSlonym odpowiednio
w art. 68 ust. I lub 3 Ustawy.

Pytanie 82
Czy Zamawiaj4cy posiada i moze przekazat ostateczn4 Decyzjg dotycz4c4 pozwolenia na
wycinkg drzew, zgodnie zTabel44.Z.e,staw\enie drzew do wycinki wymagaj4cychdecyzjiz
opracow ania,,Inwentar y zacja zieleni na Al. Zjednoczenia w Warszawie".

OdpowiedZ
Zamawiajqcy nie posiada decyzji na wycinkg drzew. Obecnie trwa procedura uzyskiwania
decyzji na wycinkg drzew.

Pytanie 83
Czy Zamawiajqcy potwierdza,2e na dziefi rozpoczgcia rob6t, bgdzie posiadal prawomocne
Zgloszenie na rozpoczgcie Rob6t Budowlanych nie wymagaj4cych Pozwolenia na Budowg
zar6wno na drodze powiatowej jak i na drodze wojew6dzkiej.

Odpowiedf
Zamawiaj4cy posiada prawomocne Zgloszenie na rozpoczgcie Rob6t Budowlanych nie
wymagaj4cych Pozwolenia na Budowg zar6wno na drodze powiatowej jak i na drodze
wojew6dzkiej.

Pytanie 84
Czy Zamawiajqcy potwierdza, 2e na dziefi rozpoczEcia rob6t, lecz nie p62niej niZ 7 dni od
daty dorgczeniaZamawiaj4cemu oSwiadczenia Kierownika Budowy o przejgciu obowi4zk6w
kierowania budow4, przekuhe Wykonawcy teren budowy.

Odpowiedf
Przekazanie terenu budowy nast4pi zgodnie z zapisami w projekcie umowy $ 7 pkt. I ppkt. 1

,,przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy."

Pytanie 85
Prosimy o potwierdzenie, i2 zgodnie z korespondencj4 BPMiT pismem nr PM-IO-
OR.1221.929.2018.PJB(4.AGO) z dn.25.O6.2018r., kierowan4 do Projektanta, sygnalizacje
Swietlne dla skrzyZowan Al. Zjednoczenia- Zeromskiego , AL Zjednoczenia- Kasprowicza,
Al. Zjednoczenia- Marymoncka, zostan4 dostosowane do aktualnych wymagari odrgbnym
opracowaniem i nie s4 ujgte w niniejszym postgpowaniu.

OdpowiedZ
Sygnalizacje Swietlne dla skrzyZowan Al. Zjednoczenia - Zeromskiego, Al. Zjednoczenia -
Kasprowicza, Al.Zjednoczenia- Marymoncka nie sq ujgte w niniejszym postgpowaniu.

Pytanie 86
Prosimy o potwierdzenie, i2 zgodnie z korespondencj4 BPMiT pismem nr PM-IO-
OR.7221.929.20I8.PJB(4.AGO) z dn.25.O6.2018r., kierowan4 do Projektanta, Wykonawca
ma uwzglgdnid w ofercie konieczno56 wykonania pomiar6w prgdkoSci w terminie nie
p62niejszymni2 4 tygodnie po zakonczeniu prac, oraz ewentualn4 konieczno56 zastosowania
dodatkowych element6w uspokojenia ruchu.
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OdpowiedZ
Wykonanie pomiar6w prgdko5ci w terminie nie p62niejszymni? 4 tygodnie po zakoriczeniu
prac, oraz ewentualn4 koniecznoSd zastosowania dodatkowych element6w uspokojenia ruchu
nie wchodz4 w zakres niniejszego postgpowania.

Pytanie 87
Prosimy o potwierdzenie, 2e w zakresie rob6t zwiqzanych z przebudow4 sygnalizacji
Swietlnej, objgtych zadaniem znajduje sig tylko:
w zakresie skrzyzowania Al. Zjednoczenia - Kasprowicza przestawienie sygnaltzatora
znajduj1cego sig w osi pasa ruchu,
w zakresie skrzyzowania Al. Zjednoczenia-Zeromskiego wymiana istniej4cego slupa na slup
zintegrowany z latarni4 z wysiggnikiem, oraz wymiana istniej4cego stupa na slup z
wysiggnikiem.

0dpowiedZ
Zakres rob6t zwiqzanych z przebtdow4 sygnalizacji Swietlnej naleZy wykonai zgodnie
z z atw ier dzon ym proj ektem s talej or g an izacji ru c hu or az pr zedmi arami.

Pytanie 88
Prosimy o potwierdzenie czy w zakresie niniejszego zadania znajduje sig przebudowa sieci
wodoci4gowej DN 100, o kt6rej mowa w warunkach technicznych z dn. 16.01.2018 r.
MPWiK. Jeheh tak, to wykonawca prosi o udostgpnienie uzgodnionej dokumentacji
technicznej na sie6 wodoci4gow1wraz z przedmiarem rob6t.

Odpowiedf
Nie, przebudowa sieci wodoci4gowej nie wchodzi w zakres niniejszego zadania.

Pytanie 89
Prosimy o potwierdzenie, 2e w zakresie niniejszego zadania objgtego udostgpnion4
dokumentacja projektow4 nie ujgte s4 Zadne roboty na sieci cieplowniczej, przebtdowa czy
remont.

Odpowiedi
W zakres niniejszego zadania nie wchodzq2adne roboty na sieci cieplowniczej.

Pytanie 90
Czy Zamawiaj4cy potwierdza, 2e oznakowanie poziome nale?y wykonad jako
grubowarstwowe w technologii mas chemoutwardzalnych.

OdpowiedZ
Tak, oznakowanie nale?y wykona6 jako grubowarstwowe zmaschemoutwardzalnych.

Pytanie 91
Dotyczy par 15 ust I wzoru umowy mDZPl2StPNlzllIg Rozdzial tV SIWZ:
- okreSlenie kary umownej za op62nienie w rozpoczgciu i zakoriczeniu rob6t w wysokoSci
0,27o wynagrodzenia umownego brutto zaka2dy dziefi op6Znienia,lecz nie wigcej niL20Vo
wynagrodzenia umownego brutto,
- okreSlenie kary umownej zaop6Znienie w usunigciu wad w wysokoSciO,2Vo wynagrodzenia
umownego brutto za ka?dy dzieh op62nienia, lecz nie wigcej niZ 20Vo wynagrodzenia
umownego brutto,
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- za op62nienie w terminowym usunigciu nieprawidlowoSci stwierdzonych podczas odbioru
czgSciowego lub koricowego, w wysokoSci 0,2Vo wynagrodzenia umownego brutto zaka1dy
dzieh op6Znienia,lecz nie wigcej niL2o%o wynagrodzenia umownego brutto,
- zabrak zaplaty wynagrodzenia nale2nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

- kara umowna w wysokoSci IVo wynagrodzenia umownego brutto,
za brak obecnoSci kierownika budowy lub kierownika rob6t na placu budowy w trakcie
prowadzonych rob6t - kara w wysokoSci0,5Vo wynagrodzenia umownego brutto.
Naliczenie kar umownych w podanej wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, w ocenie
Wykonawcy jest sankcjEzbyt dotkliw4 i nie adekwatn4 do sytuacji. Zwa2yt, bowiem nale?y,
2ekara umowna co do istoty ma charakter wylEcznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a

nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiajqcego zbyt wyg6rowanych kar umownych dla
wykonawc6w stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie r6wnoSci stron umowy, co w
konsekwencji prowadzi do sprzecznoSci celu takiej umowy z zasadami wsp6l2ycia
spolecznego i skutkowad winno bezwzglgdn4 niewaznoSci4 czynnoSci prawnej na podstawie
przepisu art. 3531 k.c. w zwi4zku z art. 58 $ 1 k.c. NaleZy miei r6wnie2 na wzglgdzie
stanowisko S4du Najwylszego wyrazone w wyroku z29listopada20l3 roku Sygn. akt I CSK
124/13, dotycz4cego przeslanek miarkowania kar umownych jako raZ4co wyg6rowanych. W
uzasadnieniu wyroku S4d Najwylszy wskazal, iz ,,kara umowna nie moZe byi instrumentem
sluZ4cym wzbo gaceniu wierzyci ela, a zatem przy znaj4cym mu
korzy66 maj4tkow4 w istotny spos6b przekaczaj4c4 wysokoSi poniesionej przez wierzyciela
szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona r6wnowagi interes6w stron
i zapobiehenie nadmiernemu obci4zeniu dluznika oraz nieslusznemu wzbogaceniu
wierzyciela".
Majqc powylsze na wzglgdzie wnosimy o zmniejszenie wysokoSci kary umownej do
poniZszego poziomu:
- za op62nienie w rozpoczgciu i zakoriczeniu rob6t w wysokoSci 0,02Vo wynagrodzenia
umownego brutto za ka?dy dzien op62nienia, lecz nie wigcej niL 20Eo wynagrodzenia
umownego brutto,
- okreSlenie kary umownej za op6Znienie w usunigciu wad w wysokoSci O,02Vo

wynagrodzenia umownego brutto za kahdy dziefi op62nienia, lecz nie wigcej niZ 207o
wynagrodzenia umownego brutto,
- za op62nienie w terminowym usunigciu nieprawidlowoSci stwierdzonych podczas odbioru
czgSciowego lub koticowego, w wysokoSci0,02%o wynagrodzenia umownego brutto zakahdy
dzieh op62nienia,lecz nie wigcej niZ 20Vo wynagrodzenia umownego brutto,
- zabrakzaplaty wynagrodzenia naleZnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

- kara umowna w wysokoSci0,02Vo wynagrodzenia umownego brutto,
-za brak obecnoSci kierownika budowy lub kierownika rob6t na placu budowy w trakcie
prowadzonych rob6t - kara w wysokoSci0,O2Vo wynagrodzenia umownego brutto",
W ocenie Wykonawcy zaproponowane kary umowne w spos6b wystarczaj4cy zabezpieczaj1
interes Zamawiaj4cego odnoSnie prawidlowego i terminowego wykonania zam6wieniaprzez
WykonawcA.

OdpowiedZ
Zamawiapcy nie wyrtzazgody na zmiang wysokoSci kar umownych w zakresie wskazanym
w pytaniu i postanowienia $ 15 projektu umowy w tym zakresie pozostawia bez zmian.

Pytanie92
Prosimy o potwierdzenie, 2e w zakresie niniejszego zadania objgtego udostgpnion4
dokumentacja projektow4 nie ujgte s4 2adne roboty zbran2y energetycznej w tym przebudowa
sieci niskiego i Sredniego napigcia.
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OdpowiedZ
W zakres niniejszego zadania nie przewiduje sig rob6t na sieci elektroenergetycznej poza

zakresem zawartym w materialachprzetargowych (oSwietlenie uliczne i organizacja ruchu).

Pytanie 93
Prosimy o potwierdzenie, 2e w zakresie niniejszego zadania objgtego udostgpnion4
dokumentacja projektow4 nie ujgte s4 Zadne roboty zbran?y teletechnicznej

Odpowiedf
W zakres niniejszego zadanianie przewiduje sig rob6t na sieci telekomunikacyjnej.

Pytanie 94
Proszg o potwierdzenie, 2e Wykonawca w ofercie, w zakresie dotycz4cym galanterii
betonowej, ma uwzglgdnii materialy na bazie kruszywa bazaltowego, zgodnie z
dokumentacja przetargowq oraz wymaganiami zarzqdzenia Prezydenta m.st Warszawy nr
1682t20t8.

Odpowiedf
Zamawiajqcy informuje, 2e wyst4pil o odstgpstwo w sprawie zastosowania krawg2nik6w
betonowych, obrzeZy betonowych i betonowej kostki brukowej o innych parametrach ni|
dopuszczalne, zgodnie z zarz4dzeniem nr 168212017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia23
paldziernlka 2011 r. Zarnawiajqcy dopuszcza u2ycie standardowych prefabrykat6w

betonowych wykonanych na bazie innych kruszyw kamiennych, kt6re bgd4 jednoczeSnie

spelnialy parametry techniczne wymienione w specyfikacji technicznej.

Pytanie 95
Prosimy o skorygowanie przedmiaru o brakuj4c4 pozycjE dla warstwy stabilizowanej
cementem Cl,5l2 gr. 10cm pod ScieZki rowerowe zgodnie z rys nr 3 przekroje poprueczne.

0dpowiedf
Warstwa stabilizacji cementem CI,5l2 zostala uwzglgdniona w skorygowanym przedmiarue

rob6t. Zamawiaj4cy skorygowal przedmiar rob6t branZy drogowej i dodal w nim pozycjg nr
39.d3

Pytanie 96
Prosimy o wyjaSnienie rozbie2noSci pomigdzy przedmiarem rob6t, a dokumentacj4
projektow4 w zakresie plyt betonowych sygnalizacyjnych. Czy nale2y u2y6, jak m6wi
przedmiar z6ltych plytek o wymiarach 35x35x5 cm, czy zgodnie z rys nr 3 przekroje
poprzeczne - 40x40x 8cm.

Odpowiedf
NaleZy przyjqt nawierzchnie z 26ltych plyt betonowych sygnalizacyjnych o wymiarach
40x40x8 cm. Przedmiar zostal skorygowany w pozycji 65 d.3 bran2y drogowej.

Pytanie 97
Prosimy o wyjaSnienie rozbie2noSci pomigdzy przedmiarem rob6t, a dokumentacjq
projektow4 w zakresie plyt betonowych prowadz4cych. Czy nale?y u2y6, jak m6wi przedmiar
26ltych plytek o wymiarach 30x30x5 cm, czy zgodnie z rys nr 3 przekroje poprzeczne -
40x40x8cm.
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OdpowiedZ
Dopuszcza sig plyty prowadz1ce 26lte lub biale o nastgpuj4cych wymiarach: 25x25x8,
30x30x8, 35x35x8 i 40x40x8 cm. Przedmiar zostal skorygowany w pozycji 66 d.3 bran?y
drogowej, w kt6rym przyjgto plytki o wymiarach 40x40x8 cm.

Pytanie 98
Prosimy o skorygowanie przedmiaru o brakuj4c4 pozycjg dla rozbi6rki nawierzchni
betonowej zatoki autobusowej.

OdpowiedZ
Zamawiajqcy skorygowal przedmiar rob6t bran2y drogowej i dodal w nim pozycjE nr 15.d1

Pytanie 99
Prosimy o skorygowanie przedmiaru o brakuj4c4 pozycjg dla rozbi6rki krawgZnika
kamiennego.

OdpowiedZ
Rozbi6rka krawq2nik6w (betonowych i kamiennych), atakhe opornik6w jest ujgta w punkcie
przedmiaru pn. "Rozebranie krawg2nik6w betonowych i opornik6w na podsypce cementowo-
piaskowej"

Pytanie 100
Prosimy o wyjaSnienie, czy betonowe nawierzchnie na zatokach autobusowych nale2y
wykonad z dyblowaniem czy bez.

OdpowiedZ
Nie nalezy stosowa6 dyblowania.

Pytanie 101
Prosimy o wyjaSnienie czy w pozycji 52d.3 kosztorysu drogowego nale?y dodatkowo uj4i
koszty wykonania:
- podw6jn4 warstwg poSlizgow4 zfohi budowlanej
- uszczelnienie mas4 bitumiczn4
- wkladka dylatacyjna ze styropianu gr. 2 cm uszczelniona od g6ry mas4 zalewow4 o
wysoko6ci 5 cm.

OdpowiedZ
Folia budowlana jako warstwa poSlizgowa jest elementem technologicznym nawierzchni
betonowej przystank6w autobusowych i jej cena powinna zostal uwzglgdniona w cenie
nawierzchni betonowej. Zamawiajqcy skorygowal przedmiar rob6t branZy drogowej w
pozycji 58d.3. w zakresie opisu pozycji.

Pytanie 102
Prosimy o wskazanie, kto jest wlaScicielem material6w pochodzqcych z rozbi6rck
nawierzchni drogi , (np.: destrukt)? Je2eli Zamawiaj4cy, prosimy o wskazanie miejsca
odwozu materiatu.

OdpowiedL
Informacje na temat material6w zrozbi6rkiszczeg6lowo opisano w pkt. 41 Opisu Przedmiotu
Zam6wienia.
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Pytanie 103
Czy ZamawiaJ4cy dopuszcza mozliwoSi calkowitego zamknigcia dla ruchu pojazd6w jezdni
Al. Zjednoczenia na odcinku wykonywanych rob6t. Z zapewnieniem dojazdu do posesji
przyleglych do terenu budowy.

Odpowiedf
Decyzja o zamknigciu dla ruchu pojazd6w jezdni Al. Zjednoczenia na odcinku
wykonywanych rob6t zostanie wyraZona przy zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji
ruchu przez Biuro Polityki MobilnoSci i Transportu.

Pytanie 104
Prosimy o zamieszczenie szczeg6lowych rysunk6w bydL wskazanie specyfikacji
materialowych dla stojak6w na rowery.

Odpowiedf
Stojak rowerowy musi spelniai nastgpuj4ce parametry techniczno - funkcjonalne Wg pkt.
10.3 "Standard6w projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w m.st.
Warszawie" oraz wymagaf ZD1N4:

1. UmoZliwiat bezpieczne oparcie i przypigcie m.in. za pomoc4 Ulocka (kt6dka
szeklowa), co najmniej dw6ch rower6w niezaleLnie od rozmiaru ramy, szerokoSci
opony czy teL ksztaltu kierownicy,

2. Posiada6 ksztalt odwr6conej litery ,,U" uzyskany poprzez odpowiednio zagigty
pojedynczy przekr6j rurowy, z zaokr4glonymi wierzcholkami, bez dodatkowych
element6w zdobi4cych i funkcjonalnych (np. zaczep6w, uchwyt6w).

3. Wykonany ze stopu stali nierdzewnej, szlifowanej, o powloce matowej,
4. Przekr6j rurowy o Srednicy pomigdzy 47 a 62 mm, gruboS6 Scianki pomiEdzy 2 a 3

rnm,
5. WysokoS6 mierzona od poziomu nawierzchni do szczytu: migdzy 600 a 800 mm,
6. SzerokoSi stojaka powinna by6 od 700 do 1000 mm,
7. Przygotowanie do montazu za pomocE kotwienia w fundamencie betonowym na

gtgbokoS6 minimum 300 mm,
8. Posiadai komplet element6w poprzecznych np. bolc6w uniemoZliwiaj4cych wyjgcie

stojaka z fundamentu betonowego,
9. Posiada6 komplet maskownic wykonanych z tego samego materialu co rura, w

powloce matowej i wymiarach minimalnych 120 mm oraz od 2 do 3 mm
gruboSci,

10. Posiadad naniesiony trwaly logotyp Zamavtiaj1cego w postaci graweru,
11. Mie6 gtadk4 powierzchnig stojaka, woln4 od rys, zabrudzeh i przebarwiefi,
12. Kolor: niemalowany (naturalny).
13. Schemat stojaka rowerowego wraz ze sposobem montazu.
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Pytanie 105
Prosimy o zamieszczenie szczeg6lowych rysunk6w b4dL wskazanie specyfikacji
materialowych dla wygrodzeri typu ZOM wraz z lokalizacj4 wygrodzeri na rysunku PZT

OdpowiedZ
Wygrodzenia typu ZOM sEzaznaczone na rysunkach z projektem zagospodarowania terenu,

a ich sumaryczna dlugoSd jest prawidlowo podana w przedmiarze rob6t. Wymagania:

wysoko56 500 mm, Srednica rur pionowych okolo 60 mm, Srednica poprzeczek poziomych
okolo 33 mm, material stal, zabezpieczenie: cynkowanie, malowanie na kolor: czarny matowy
lub ciemnozielony matowy. Dopuszcza sig inne parametry tych wygrodzefizazgodqZarz1du
Zieleni Warszawa i inspektora nadzoru.

Pytanie 106
Prosimy o wskazanie lokalizacji przekroj6w normalnych D-D, E-E, F-F, G-G na rysunku
P7:t.

Odpowiedf
Wszystkie lokalizacje przekroj6w poprzecznych sq pokazane na rysunkach z projektem

zagospodarowania terenu.

Pytanie 107
Prosimy o wskazanie, jaki okres pielggnacji zieleni nale?y uwzglgdni6 dla:

Pozycji kosztorysowych od poz. 68-70 d.4 kosztorysu drogowego

OdpowiedZ
Okres pielggnacji zieleni wynosi:

o dla pozycji 68 (trawniki) - 1 rok
o dla pozycji 69-70 (drzewa) - 3lata
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Pytanie 108
Dotyczy pozycji kosztorysowej 69 d.4 kosztorysu drogowego, prosimy o podanie
szcze g6lowej spec yfikacj i materialowej dla s adzonych drzew.

OdpowiedZ
Material roSlinny powinien by6 zgodny z wytycznymi "Standard6w ksztaltowania zieleni
Warszawy" i mie6 w obwodzie 16-18 cm na wysokoSci 1,00 m.

Pytanie 110
Dotyczy SST cz. 1 prosimy o wykre6lenie w pkt. 20.1 zapisu o niestosowaniu kruszywa
pochodzenia osadowego. Informujemy, 2e zgodnie z polskim i unijnym prawem zabronione
jest wskazywanie konkretnych rodzaj6w skal lub ich wykluczanie. Parametrem decyduj4cym
o przydatno5ci danego kruszywa s4jego cechy geometryczneifrzyczne , a nie pochodzenie.
Praktyki na celu eliminowania ze stosowania pelnowartoSciowych material6w naraLajq
budzet Paristwa na niepotrzebne dodatkowe koszty i nie mog4 by6 tolerowane przez wladze
samorz4dowe, organy administracji drogowej ani inne instytucje nadzoruj4ce inwestycje.
Aktualnie obowi4zujEcy dokument techniczny WT1-2014 jasno okreSla jakie wymagania ma
spelnid kruszywo w zaleznofici od kategorii ruchu drogi i rodzaju warstwy. JelhZamawiaj4cy
zamierza zastosowai wymagania podwyzszone, to prosimy o podanie konkretnych
wymaganych parametr6w , celem mo2liwoSci wyboru optymalnego kruszywa przez
Wykonawcg.

OdpowiedZ
Zgodnie z zapisem w opisie technicznym dopuszcza sig kruszywo ze skal osadowych,
mianowicie kruszywo dolomitowe o odpowiednich wlaSciwoSciach. Nie dopuszcza siE

jedynie kruszywa wapiennego i to wymaganie pozostaje w mocy. OkreSlenie geologicznego
procesu powstania skat dopuszczonych do zastosowania nie jest sprzeczne z postanowieniami
Ustawy o zam6wieniach publicznych.

Pytanie 111
Ztwagi na niesp6jnoSci w SST i dokumentacji technicznej, prosimy o potwierdzenie,2e na
przedmiotowym zadaniu naleZy zastosowad mieszanki MMA zgodne z WT1-210I4,WT2-
2014, w zakresie stosowanych material6w i wymagari dla koricowego wyrobu.

Odpowiedi
Tak, naleZy stosowa6 mieszanki zgodne zWT I-2OI4,WT2-2014.

Pytanie 112
W SST i dokumentacji technicznej nie wskazano kategorii ruchu dla jakiej nale?y
zaprojektowa6 mieszanki MMA na ScieZkg rowerow4. Prosimy o potwierdzenie, ze mieszanki
nale?y zaprojektowa6 dla kategorii ruchu KR 1-2.

Odpowiedf
Nawierzchnig dr6g dla rower6w nale?y wykonai z mieszanki dla kategorii ruchu KRI-2.

Pytanie 113
w szczEG6LowYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH, czE66 t, pkt. 9.
Podbudowa z kruszywa naturalne go, zamawiaj4cy przytacza:
kruszywo naturalne, nastgpnie w pkt. 9.1 mieszanka naturalna lub sztuczna (piasku i Zwiru).
W zwi4zku z powy?szym'. czy zamawiajqcy zezwala na wykonanie podbud6w z material6w
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innych niZ piasek i Zwir, np. kruszywo ze skal wgglanowych lub kruszywo sztuczne z 2u2la
stalowniczego, spetniaj4ce wymagania normy PN-EN 13242?"

OdpowiedZ
Zgodnie z zapisem w SST warstwa ods4czaj4ca z kruszywa naturalnego ma spelniad warunki
wynikaj4ce z normy PN-EN 13242 i z owych specyfikacji. Kuizda mieszanka spelniaj4ca te
warunki mohe zostaf zastosowana jako material na tg warstwg.

Pytanie 114
Prosimy o wyja6nienie czy w pozycji 30 d.3 kosztorysu drogowego nale?y dodatkowo uj46
koszty material6w i wykonania:
- krawgZniki betonowe 2Ox3O cm lukowe
- krawgZniki betonowe przejSciowe
- krawgzniki betonowe 22x30 cm najazdowe

OdpowiedZ
Wszelkie krawEzniki nietypowe, jak lukowe lub przej5ciowe, s4 ujgte razem z typowymi w
pozycji "Ustawienie krawgznik6w betonowych".

Pytanie 1L5
Prosimy o wyjaSnienie czy w pozycji 31 d.3 kosztorysu drogowego nale?y dodatkowo uj46
koszty material6w i wykonania:
- krawgZniki kamienne przej Sciowe.

Odpowiedri
Tak, w tej pozycji nale?y uwzglgdnid krawgZniki systemowe przejSciowe.

Pytanie 116
Prosimy o skorygowanie przedmiaru o brakuj4c4 pozycjg dla wykonania opornik6w
betonowych 20x30 cm.

OdpowiedL
Przedmiar zostal skorygowany i dodano pozycje 34d.3 w przedmiarzebran?y drogowej.

Pytanie 117
Prosimy o skorygowanie przedmiaru o brakujEcq pozycjE dla wyregulowania vzqdzeit
wystgpuj4cych w granicach rob6t do planowanego poziomu drogi, chodnik6w i ScieZek.

OdpowiedZ
Realizacja projektu wymaga wyregulowania wysokoSciowego (w niewielkim zakresie) 42
skrzynek gazowych, 20 skrzynek wodoci4gowych, wlaz6w 14 studni kanalizacyjnych, 18

wpust6w ulicznych oraz 28 studni telekomunikacyjnych. Te ilo6ci urzqdzen do regulacji
zostaly dodane do przedmiaru rob6t drogowych pozycje od 71d.3 do 75d.3.

Pytanie L18
Wykonawca wnosi o wykre5lenie z projektu umowy $ 4 ust. 5 oraz 6.

Odpowiedf
Zamawiaj4cy pozostawiabez zmian postanowienie $ 4 ust. 5 oraz 6 projektu umowy.
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Pytanie 119
Wykonawca wnosi o wykreSlnie w $ 7 ust. 1 pkt 1) projektu umowy sformulowania,,co nie
wplywa na terminy rozpoczqcia i zakofrczenia realizacji umowy okre6lone w $ 2 niniejszej
umowy."

OdpowiedZ
Zamavriajqcy dokonuje zmiany $ 7 ust. 1 pkt. I projektu umowy:

Dotychczasowa tre56 $ 7 ust. 1 pkt. I projektu umowy:

,,1. Do obowi4zk6w Zamawiajgcego nale?y:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
co nie wplywa na terminy rozpoczEcia i zakonczenia realizacji umowy okre5lone w $ 2
niniejszej umowy.".

Obecna treSd $ 7 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy:

,,1. Do obowi4zk6w Zamawraj4cego nale?y:

l) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,".

Pytanie 120
Wykonawca wnosi o dopisanie w $ 7 ust. 1 pkt 2) projektu umowy sformulowania,,z dniem
podpisania niniej szej Umowy" ;

0dpowiedf
ZamawiajEcy pozostawiabezzmian postanowienie $ 7 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy

Pytanie 121
Wykonawca proponuje w $ 7 ust. 7 projektu umowy termin 3 dni zast4pi6 terminem 7 dni.

Odpowiedf
Zamawiajqcy dokonuje zmiany $ 7 ust. 7 projektu umowy:

Dotychczasowa treSi $ 7 ust. 7 projektu umowy:

,,7. Wykonawca jest zobowi4zany do zglaszania Zamawiajqcemu koniecznoSci wykonania
rob6t dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, nie p62niej ni? w terminie 3 dni od dnia
stwierdzenia koniecznoSci ich wykonania.".

Obecna treS6 $ I ust.7 projektu umowyl

,,7. Wykonawca jest zobowiqzany do zglaszania Zamawiajqcemu konieczno6ci wykonania
rob6t dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, nie p62niej niz w terminie 3 dni roboczych
od dnia stwierdzenia koniecznoSci ich wykonania.".

Pytanie 122
Wykonawca wnosi o zmiang w $ 8 ust. 6 projektu umowy terminu ,,21 dn7" na,,30 dni";

OdpowiedZ
Zamavtiaj4cy pozostawiabezzmian postanowienie $ 8 ust. 6 projektu umowy.
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Pytanie 123
Wykonawca wnosi o zmiang w $ 8 ust. 17 projektu umowy terminu ,,21 dn7" na,,30 dni";

Odpowied;Z
Zamawiapcy pozostawrabez zmian postanowienie $ 8 ust. 17 projektu umowy.

Pytanie 124
Wykonawca wnosi o wykreSlenie dw6ch ostatnich zdahz $ 8 ust. 24 projektu umowy.

Odpowiedf
Zamawiajqcy pozostavtiabez zmian postanowienie $ 8 ust.24 projektu umowy.

Pytanie 125
Wykonawca wnosi o okreSlenie og6lnego limitu kar umownych do 2O Vo wartoSci umowy.

OdpowiedZ
Zamawiajqcy w $ 15 projektu umowy dodaje nowy kolejny ust. 6 o treSci:

,,6. Lqczna, maksymalna wysokoS6 kar umownych nie mo2e przeh,roczy! 2O7o

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w $ 3 ust. 1 umowy".

Pytanie 126
Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany wysokoSci kary wskazanej w $ 15 ust. 1 pkt 5)
projektu umowy (tj. ,,5) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - kara umowna w wysoko6ci l%o wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w $ 3 ust. I umowy za kahdy przypadek dokonania przez Zamawiaj4cego
bezpoSredniej platnoSci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy") z l%o, na

0,27o wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w $ 3 ust. 1 umowy zakahdy przypadek;

OdpowiedL
Zamawiajqcy nie wyraZazgody na zmiang wysokoSci karyumownej i postanowienie $ 15 ust.

1 pkt. 5 projektu umowy pozostawia bezzmian.

Pytanie 127
Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany wysokoSci kary wskazanej w $ 15 ust. 1 pkt 12)

projektu umowy (tj. ,,I2) zabrakobecnoSci kierownika budowy lub kierownika rob6t na placu
budowy w trakcie prowadzonych rob6t - kara w wysoko5cio,S%o wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w $ 3 ust. 1 umowy za kahd4 stwierdzonE przez Inspektora nadzoru
nieobecnoS6") z O,5Vo, na O,OSVo wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w $ 3 ust. I
umowy za kahdy przypadek;
OdpowiedZ
Zamawiaj4cy nie wyraZ a zgody na zmiang wysoko6ci kary umownej i postanowienie $ 1 5 ust.

I pkt. 12 projektu umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 128
Wykonawca wnosi o dopisanie w projekcie umowy $ 15 - ust. 6 w brzmieniu: ,,Zamawiaj4cy
zaplaci Wykonawcy karg umowE w przypadku odst4pienia od Umowy z przyczynLel4cych
po stronie Zamawiaj1cego - 20Vo wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w $ 3 ust. 1

umowy.";
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OdpowiedZ
Zamawiajqcy nie dokonuje zmian postanowienia $

zakresie.

Pytanie 129
Wykonawca wnosi o dodanie w projekcie umowy w
,,Wykonawca mohe odst4pi6 od umowy, je2eli
jakiejkolwiek naleZnoSci o 30 dni".

OdpowiedZ
Zamawiajqcy nie dokonuje zmian postanowienia $

zakresie.

15 projektu umowy we wskazanym

$ 16 - ust. 7, kt6ry otrzyma brzmienie
Zamawraj4cy op62nia sig z zaplatq

16 projektu umowy we wskazanym

Pytanie 130
Zwracamy sig do Zamawrajqcego z proSba o udostgpnienie:
- Zatwierdzcrnej Statej Organizacji Ruchu,
- Informacji dotycz4cej sieci gazowej,
- lnformacji dotycz4cej sieci energetycznej,
- Informacj i dotycz4cej sieci telekomunikacyj nej,
- Informacji dotycz4cej sieci cieplowniczej,
- Wynik6w badafi geotechnicznych,
O kt6rych mowa w projekcie budowlano wykonawczymbran|y drogowej przebudowy alei
Zjednoczenia w Warszawie wraz z fragmentami ulic poprzecznych z listopada 2018r.

Odpowiedi
Wszystkie przedmiotowe materialy znajduj4 sig w pliku o nazwie: ,,Projekt wykonawczy
drogowy - caloS6.pdf'

Pytanie 131
Prosimy o podanie obwod6w i wysokoSci drzew, kt6re naleZy posadzi6.

Odpowiedt
Materiat roSlinny powinien byd zgodny zwytycznymi "Standard6w ksztaltowania zielenr
Warszawy" i miei w obwodzie 16-18 cm na wysokoSci 1,00 m.

Pytanie 132
Zwracamy sig do Zamawiaj4cego z proSb4 o odst4pienie od wymogu uktadania na paletach
kostki kamiennej pochodz4cej z rozbi6rki i przeznaczonej do przewiezienia do magazynu
ZDDM przy ul. Goldapskiej (pkt 41. opisu przedmiotu zam6wienia - rozdziatY SNVZ'1. Ze
wzglgdu na nieregularny ksztalt kostek kamiennych uloZenie ich na palecie wydaje sig nam
procesem niezwykle pracochlonnym i zwigkszajqcym prawdopodobieristwo wypadku w
trakcie transportu. Czy zamawiajqcy dopuSci transport takiej kostki luzem bqd? w workach
przemyslowych typu "big bag"? Pragniemy zaznaczy(,, 2e nawet nowo wyprodukowana
kostka kamienna jest dostarczanaprzez wytw6rc6w w powyzszy spos6b.

Odpowiedf
Zamawiaj4cy dopuszcza transport takiej kostki luzem b4d1 w workach przemyslowych typu
,,big bag". Kostka kamienna przedprzekazaniem na magazynzDMzostanie poddana kontroli
pod wzglgdem oczyszczenia oraz tonazu.
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Pytanie 133
Zwracamy sig do ZamawiajEcego z proSb4 o uzupelnienie przedmiaru rob6t o wykonanie
prog6w wyspowych, o kt6rych mowa w opisie technicznym projektowanego
zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym branZy drogowej.

Odpowiedi
Nie nale2y wykonywad prog6w zwalniaj4cych. Zostaly one usunigte z projektu przy
zatw rerdzeniu stalej organizacji ruchu.

Pytanie L34
Poniewaz jest bardzo duZy problem,ze spelnieniem warunku dotycz4cym dostawy i montazu
na terenie przedmiotowej inwestycji element6w betonowych (kostka, pl)ty,
krawgZniki)wyprodukowanych z domieszk4 kruszywa bazaltowego, zgodnie z warunkami
PzP oraz wyrokami KIO zwracamy sig z proSb4 o wskazanie minimum dwSch producent6w
w/w element6w galanterii betonowej, kt6rzy takie elementy produkuj4, majq wymagane
certyfikaty orazbadania. Z naszych 2r6det wynika, 2e Zaden z renomowanych producent6w
w naszym kraju takiego materialu nie produkuje. JednoczeSnie prosimy r6wniez o informacjg
o producentach ptyt antysmogowych, kt6rzy posiadaj4 wymagane certyfikaty i badania.

Odpowiedf
Zamawiajqcy informuje, ze opis przedmiotu zam6wienia zostal sporz4dzony zgodnie z Art.30
pkt. 1 ust. 8 Ustawy z dnia29 stycznia20O4Prawo zam6wieri publicznych(Dz.U.22018 r.

poz. 1986,2215,22019 r. poz.53.). Projekt zav,tiera parametry techniczne i cechy materialowe

element6w uZytych do realizacji zadania. Ponadto zgodnie z art.29 pkt. 3 tej samej Ustawy

,,Przedmiotu zam6wienia nie mo2na opisywat przezwskazanie znak6w towarowych, patent6w

lub pochodzenia, 2r6dla lub szczeg1lnego procesu, kt6ry charakteryzuje produkty lub uslugi
dostarczane przez konkretnego wykonawcg......" w zwiqzku z czym Zamawiajqcy nie mo?e

podad nazw konkretnych producent6w galanterii element6w betonowych na bazie kruszywa

bazaltowego j ak i producent6w plyt betonowych,,Antysmogowych".

Zamawtajqcy informuje, 2e wyst4pil o odstgpstwo w sprawie zastosowania krawgznik6w
betonowych, obrzeZy betonowych i betonowej kostki brukowej o innych parametrach ni?
dopuszczalne, zgodnie z zarzEdzeniem nr 168212017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23

paldziernlka 2017 r. Zamawiaj4cy dopuszcza u2ycie standardowych prefabrykat6w

betonowych wykonanych na bazie innych kruszyw kamiennych, kt6re bgd4 jednoczeSnie

spelniaty parametry techniczne wymienione w specyfikacji technicznej.

Pytanie 135
W przedmiarach rob6t brakuje krawgZnik6w najazdowych betonowych20x22cm. Prosimy o
ustosunkowanie sig.

OdpowiedZ.
Przedmiar zostal skorygowany i dodano pozycjg 33d.3 w przedmiarzebran?y drogowej.

W odpowiedzi na powylsze pytania Zamawiaj1cy zmienia tre56 Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zam6w ienia poprzez skorygowanie przedmiar6w rob6t, Dokumentacj i
Technicznej, Opisu Przedmiotu Zam6wienia, wzoru umowy oraz zmiang terminu sktadania i
otwarcia ofert.

Zamawiajqcy zamieszcza powyhsze w oddzielnych plikach na swojej stronie
www.zdm.waw.pl .
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W wyniku zmiany tre5ci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wiema,ZamawiajEcy
przedluza termin skladania i otwarcia ofert zgodnie z art. 38 ust 6 Pzp.

Nowy termin skladania i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert: 29.04.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 29.04.2018 r. godz. 10:30

Rozdzial I SIWZ pkt 8.12., 13.L., 15.1. otrzymuj,t nowe brzmienie:
,,8.I2. Ofertg nale?y umieSci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemo2liwiajqcym odczytanie
zawarto6ci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byt oznaczone nazw4
(firm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adresZarzEd Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane

,rWykonanie rob6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego pt.: Przebudowa al.
Zjednoczenia na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Marymonckiej". Nr postgpowania
DZPl25tPNl2l/19. Nie otwiera6 przed dniem 29.04.2019r. do godz. L0:30."

,,13.1. Oferty powinny byl zlohone w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy ul.
Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 29.04.2019r. do godziny 10:00."

,,15.1. Otwarcie ofert nast4pi w siedzibieZamawiaj4cego przy ul. Chmielnej l2O,w
Warszawie, w sali nr 311 w dniu 29.04.2019r., o godz. L0:30."

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiajqcy
dokona zmiany treSci ogtoszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt 1 Pzp.

Zgodnie z art. 12a ust 3 Pzp niezwlocznie po zamieszczeniu zmiany treSci ogloszenia
o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieh Publicznych, Zamawiajqcy zamieszcza informacje
o zmianach na stronie internetowej.

ffi"h$*-"
ZastePca U,VreKiora
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