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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Przebudowa sygnalizacji na skrzytowaniu Al. NiepodlegloSci - ul. Batorego ora;z

Al. NiepodlegloSci - ul. Rakowiecka".
Numer postEpowania: ZDMNMIDZP 138 IPN I 32 I 19.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich zgodnie z art. 38 ust. l, la
i ust. 4 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wierl publicznych (Dz. U.22018 r.
poz. 1986 z p6in. zm.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcow oraz zmienia treS6

specyfikacj i istotnych warunk6w zam6wienia.

Pytanie nr I
Dokumentacja projektowa przewiduje montaz slup6w oSwietleniovvych Sal 10,8

spelniaj4cych wymogi normy PNENI2767 w klasie 100N82 t1 przeznaczone do dr6g o

dopuszczalnej prgdkoSci 100km/h i chroni4ce pasazer6w pojazdu w Srednim stopniu.
Slupy rv klasie NE pochlaniaj4 minimaln4 ilo56 energii w wypadku uderzenia przez samoch6d
i pozwalajq na niekontrolowane przemieszczenie siq pojazdu po kolizji .W takiej sytuacji
wystgpuje ryryko zranienia innych uczestnik6w ruchu drogowego gl6wnie pieszych,
rowerzyst6w czyli os6b niechronionych przez strefy zgniotu i poduszki powietrzne pojazd6w.
Czy zamau,iajqcy dopuszcza do stosowania w zadaniu w miejsce slup6w SAL I0.8 slupy
stalowe ocynkowane zbadane zgodnie znorma PN-EN 12767 spelniaj4ce wymogi kategorii
50HE3 d. , dostosowane do prgdkoSci i kategorii drogi (dopuszczalna prgdkoS6 na odcinku
objEtym zadaniem wynosi 50 km/h) czyli najbardziej bezpieczne slupy o wysokim stopniu
pochlaniania energii kinetycznej i chroni4ce pasazer6w pojazdu w wysokim stopniu.
Slupy tego typu w trakcie kolizji pochlaniaj4 energig uderzenia i zachowuj4 sig jak swego
rodzaju bariera ochronna. Pojazd zostaje wyhamowany w spos6b kontrolowany i
nie stwarzaj 4cy zagr oheni a dla'po zo stalych uc zestnik6w ruchu dro gowe go.
Odpowiedi:
Zamawiajqcy podtrzymuje dane zawarte w warunkach technicznych (pismo ZDM-TSO-
O.7044.907.2016.GAN), ktrire dopuszczaj4 stosowanie slup6w aluminiowych lub
stalowych po spelnieniu warunk6w z ww. pisma orLZ zlwartych w projekcie, oistylistyce
zbliZonej do slup6w wskazanych w opiniach z WKPP UM Warszawa.

Pytanie nr 2
W zal4czonych do projektu wytycznych WKPP UM Warszawa wskazano 2 ksztalty
wysiggnik6w. Jeden zastosowany na MoScie tr azienkowskim -wz6r Tigo , drugi na ul.
Grochowskiej wz6r Aquatic .

Proszg o wskazanie jaki wz6r ma byd zastosowany na odcinku objgtym zadaniem.
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OdpowiedZ:
Zaiawiaj4cy podtrrymuje dane zawartew warunkach technicznych (pismo zDM-TSo-

o.7044.907.2016.GAi{;, 
"xt6re 

dopuszczaj4 stosowanie slup6w aluminiowych lub

Jnf"*.f, po .p.tni"niu warunktfw z ww. pisma or21zz w^rtych w projekcie' o stylistyce

zblizonej do slup6w wskazanych w opiniach z wKPP UM Warszawa.

Pytanie nr 3 __ r^: _^r^;
Czy material z rozbi6rki nawieruchni nalely do Wykonawcy) czy teZ naleZy go oczySctc'

sp al etowa6,i pr zew ie26 do magazy nu Zamawi aj 4c e g o'

OdpowiedZ:
PelnowartoSciowe materiaty takie jak kostka granitowa, krawg2nik granitowy nale,y

ocry5ci6, spaletowa6 i przewietd do magaryno zu awiaj4cego prry ul' Noteckiej lub ul'

Goldapskiej infrastruktury drogowej z pasa

drogowego Nadzoru i podejmowane bqd4

decyzje co d

Pytanie np 4
prosimy o odpowie d2 czy opr6cz krawgZnikow granit_owych jasnoszarych nale'y ustawiai

krawEmiki kamienne w kolorze czerwono-mdyml grafitowo-lososiowym - zgodnie ze SST?

Jeizeli tak prosimy o przedmiary rob6t.

Odpowiedf:
W irojekcie przewidziano do zastosowania tylko krawg2nik granitowy jasnoszary'

Pytanie nr 5

Prosimy o.odpowied 2 czy opr6cz kostki granitowej 8/11cm jasnoszarej nalely ;tkladai 
kostkg

kamiennq W kolorze 
"r.i*ono-rudym 

i 
"grafitowo-lososiowym - zgodnie ze SST? Jezeli tak

prosimy o przedmiarY robot.

OdpowiedZ:
w projekcie przewid ziano do zastosowania tylko kostkg granitow4 jasnoszar4'

Pytanie nr,6
iry * ramach przetargt nalehy wykona6 chodnik z kostki betonowej szatej gr'6cm po

robotach kablowych? Jeaelitak prosimy o przedmiary rob6t.

OdpowiedZ:
Wprojekciezalo2ononanawierzchniachkostkgbetonow4gr.8cm.

Pvtanie nr 7
Nale2y ustawia6 krawqzniki kamienne wtopione 20x30cm czy teL wtopione oporniki

kamienne 30x20cm. Proiimy o ustosunkowanie siq i ewentualne zmiany w przedmiarach'

OdpowiedZ:
W projekcie Przewidziano
cm.
Na przejSciach dla Piesrych

do zastosowania jako obnDony krawgZnik granitowy 20x30

naleLy stosowad krawgZnik bez skosu uloZony na plask'

Pytanie nr 8
Zgia"i"z SST nalezy r6wniez ustawid krawgzniki kamienne 30x30cm i 20x20cm' Prosimy o

ustosunkowanie sig.

OdpowiedZ:
W irojekcie przewidziano do zastosowania jedynie krawg2nik granitowy 20x30 cm'
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Pytanie nr 9
Zgodnie z SST naleLy ustawii obrzeZa betonowe 6x30 cm i 10x30cm. Prosimy o

ustosunkowanie sig.

Odpowiedf:
W projekcie przewidziano do zastosowania jedynie obrzeiLa betonowe 8x30 cm.

Pytanie nr 10
Prosimy o podanie typu stojak6w rowerowych, podp6reknaprzejazdach dla rowerzyst6w.
Odpowiedf:
Wymogi dotycz4ce stojak6w oraz podp6rek przedstawiono w opisie technicznym do
projektu stalej organizacji ruchu.

Pytanie nr 11

Czy naleZy zastosowa(, plyty betonowe 50x50x7cm , krawE2niki betonowe'r obrzeZa
betonowe na bazie kruszywa bazaltowe go?

Odpowiedf:
Dopuszcza sig zastosowanie element6w betonowych na bazie innych kruszyw
kamiennych, spelniaj4cych pozostale wymagania SST.

Pytanie nr 12

Prosimy o odpowied? czy spoiny w nawierzchniach z plyt granitowych i kostki granitowej
nale?y wy'pelnia6 zapiaw4nabazie cementu, Zywic czy zapraw4 cementowo-piaskow4?
Odpowiedi:
Spoiny nale2y wypelniad zaprawq cementowo-piaskowq.

Pytanie nr 13

Warstwg Scieraln4 Scie2ki rowerowej z betonu asfaltowego AC8S naleZy wykona6 gr.3cm czy
4cm? Prosimy o modyfikacjg przedmiaru rob6t.
OdpowiedZ:
W projekcie przewidziano warstwg Scieralnq dr6g dla rower6w z AC8S gr.3 cm.

Pytanie nr 14
Czy na istniej4cej jezdni naleZy ulo?yt, warstwg wiq?1cq z betonu asfaltowego AC16WMS
gr. I Ocm zawier aj qc4 polimery?
Odpori,iedi:
Tak, nale2y uloZyd warstwg wiqLqc1 z betonu asfaltowego AC16WMS gr.lOcm
zawieraj4c4 polimery.

Pytanie nr t5
W przedmiarach rob6t brakuje frezowania na gl.12cm istniej4cej jezdni pod wyspg dzielEcq.
Prosimy o ustosunkowanie sig.
OdpowiedZ:
Pod wyspg naleZy frezowa(. jezdnig na gl. 18cm, tak jak na pasach ruchu.

Pytanie nr 16
Prosimy o dol4czenie do kosztorysu ofertowego przebudowa instalacji o6wietlenia oraz
zasilania MSI- skrzy2owanie al. NiepodlegloSci/ Stefana Batorego pozycji ztui4zarrych z
piaskowaniem i malowaniem maszt6w oSwietleniowych i pozycji dotyczqcej wymiany
maszt6w oSwietleniolvych (rysunek Projekt przebudowy instalacji oSwietlenia ulicznego i
zasilania fotoradaru).
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Odpowiedf,:
W zal1czeniu skorygowany przedmiar rob6t.

Pytanie nr 17 
'rleninwei osi52 nalei,v zamontowa e ' i monitoringuCzy w szafie oSwietleniowej 05362 naleZy zamontowai system sterowanra

oSwietlenia CpAnet (rysunet nr 2 Ideowy schemat oSwietlenia Al. NiepodlegloSci branza

elektryczna)? JeZehtak to prosimy o dodanie pozycii w kosztorysie ofertowym'

OdpowiedZ:
W izafie oSwietleniowej 05362 naleiy pozostawi6 istniej4cy zegar oSwietlenia ulicznego.

Pytanie np 18

Piosimy oidol4.r.rie do dokumentacji schematu skrzynek podzialu sieci'

OdpowiedZ:
Szatt<i podzialowe naleiy wykona6 zgodnie ze sztuk4, obowi4zuj4c4 kolorystyk4 i

wzornictwem dla m.st. Warszawy orazzgodnie z obowiqzujqcymi przepisami'

?)i"E^ii^],irnu", wyraza zgodE na zastosowanie plytek 30x30 dla niewidomvch

(prowadz4ce z wypusttami i plowadz4ce z rowkami) polimerobetonu zamiast z granitu?

info.-r;"rpy, ," ptyt i granilowe s4 kilkakrotnie droZsze od polimerobetonowych co

znacznie podv'ry 1szy ko szt inwestycj i.

Odpowiedi:
Zamawiajycy wymaga zastosowania ptyt z polimerobetonu o wymiarach 30x30x8 cm' W

zal4czenif, ri..yfrf.u.j a technicz na or az skory gowany przedmiar rob 6t.

Pytanie nr 20
Proszg o informacjg jakie kwalifikacje zawodowe powinny miec osoby kadry pracownlczeJ z

p.rygoto*aniem w- zakresie prac drogowych zwt4zanych z wymian4 nawierzchni i

Lhod.rikO* (Wykaz os6b kolumna 4 poz. 10-14)'

OdpowiedZ:
Zgodnie z zapisami pkt7.2-2.2 SIWZ'
fr zal4czeniu zmieniony wykaz os6b (zal4cznik nr 3 do SIWZ).

Pytanie nr 2l , ,
piosrg o informacjg jakie kwalifikacje zawodowe powinny mie6 osoby kadry pracownrczeJ z

przygotowaniem w zakresie prac sanitarnych (Wykaz os6b kolumna 4 poz' 15-19)'

OdpowiedZ:
Zgodnie z zapisami pkt 7 .2.2-2 SIWZ.
i zal4czeniu zmieniony wykaz os6b (zal4cznik nr 3 do SIWZ).

U?"8^!irfl^ru", dopusci zastosowanie, w miejsce przewidzianvch w projekcie

preiabrykat6w beiorrolvych ( krawEzniki, oporniki, betonowa kostka brukowa) na bazie
^k r.ry*u bazaltowego (wg. zarz4dzenia nr 168212017 Prezydenta m. st' warszawy),

standardowych pr"fuU.yluto* betonowych wykonanych na bazie innych kruszyw

kamiennych, kt6re bgd4ledno czesnie spelnialy pozostale parametry techniczne wymienione

* rp""yfikacji techniizntl (zgodnie z PN-EN 1339 orazodpowiednimi Polskimi Normami)?

OdpowiedZ:
Doiuszcza sig zastosowanie element6w betonowych na bazie innych kruszyw

kamiennych, spelniaj4cych pozostale wymagania SST.
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Pytanie nr 23
Prosimy o uzupelnienie dokumentacji przetargowej o specyfikacje techniczne dotyczqce:
a/ warstwy przeciwspgkaniowej pod warstwy bitumiczne z geowl6kniny (poz. 65 d. 5

przedmiaru rob6t dro golvych)
b/ warstwy przeciwspgkaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki szklano wgglowej o

wysokiej wylrzymaloSci (poz. 66 d. 5 przedmiaru rob6t drogolvych)
c/ warstwy przeciwspgkaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki z wl6kien szklanych(poz.69
d. 5 przedmiaru rob6t drogowych).
Odpowiedf:
W zalqczeniu specyfi kacj a techniczna.

Pytanie nr 24
Prosimy o akceptacjg odstgpstwa w zakresie zastosowania krawgznik6w betonowych, obrzeZy
betonowych i kostki brukovr€j betonowej oraz plyt betonowych o innych parametrach niZ
dopuszczalne zgodnie z zarzEdzeniem nr 168212017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia
23.10.2017 r. Odstgpstwo bgdzie polegalo na uZyciu standardowych prefabrykat6w
betonowych na bazie innych kruszyw kamiennych niz bazaltowych.
Pragng nadmienid, i2 zaden producent galanterii betonowej nie chce sig podj4i produkcji
material6w betonowych na bazie kruszyw bazaltowych. Ponadto formg na plyty 50x50x7 z
mikrofaz4 posiada obecnie tylko dw6ch producent6w galanterii betonowej.
Odpowiedf:
Dopuszcza sig zastosowanie element6w betonowych na bazie innych kruszyw
kamiennych, spelniajqcych pozostale rvymagania SST.

Pytanie nr 25
Czy na czas wykonywania wymiany nawierzchni asfaltowej Zamawiajqcy podczas
zatwrerdzania projektu czasowi organizacji ruchu dopuSci zamkniEcie wlw sk,rzyZowania?
Odpowiedi:
Zamawiaj4cy jedynie opiniuje projekt czasowej organizacji ruchu. Zatwierdzenie
projektu i ostateczna decyZja co do przyjgtego ronvipzania nale2y do zarzqdcy ruchu tj.
Biura Polityki Mobilno5ci i Transportu m.st. Warszawy.

Zalqcmiki:
- skorygowane przedmiary rob6t
- zmieniony wykaz os6b (zal4cznik nr 3 do SIWZ)
- Specyfi kacje technicme:

L Specyfikacja techniczna D-SST.l9. Zastoso
nawierzchni drogowych,

2. Specyfikacja technicma D:SST.20. Plytki wska

M.Sz., zzo@zdm.waw .pl
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