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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Przeprowadzenie badaf parkingowych wraz z kompleksowym opracowaniem
niezbgdnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby wprowadzenia Strefy Platnego
Parkowania Niestrze2onego na obszzrze Dzielnic Wola i Praga-P6lnoc m.st. Warszawy.

Numer postgp owa nia ZDIINMIDZP I 48 nN 42 | 19

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 Prawo zam6wieri publiczny ch (DZ. U z 2018 r . poz. 1986 z p62n. zm.)
odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1

A jeSli wydzielony parking jest czgSciowo w pasie drogowym, a czgSciowo poza nim?
Odpowiedf;
SPPN obejmuje pas drogi publicznej. Inwentaryzujemy jedynie miejsca znajduj4ce sig
w pasie drogi publicznej. Miejsca znajduj4ce sig czgSciowo poza pasem drogowym,
budz4ce wqtpliwo5 (, - wykazad jako do wyjaSnienia.
Pltanie nr 2
Jakaliczbapunkt6w pomiarowych? Jaka ich wielkoSt (wzdlu? calej ulicy?)
OdpowiedZ;
Liczba punkt6w pomiarowych wg. uznania wykonawcy. Natomiast pomiar ma sig odbyd
na wsrystkich drogach publicznych badanego obszaru, w podziale na poszczeg6lne
odcinki ulic.
Pytanie nr 3
Jak traktowa6 miejsca, na kt6rych moZna parkowai tylko noc4 (np. gdy jest zakaz
zatrzymywania w godzinach 7-I9)?
OdpowiedZ:
Naleiry wykaza6, je w inwentaryzacji i oznacry(, jako miejsca postoju poza godzinami
funkcjonowania SPPN (8-18) oraz okre5lid podstawg ograniczonego funkcjonowania.
Pytanie nr 4
Jakiej lokalizacji i jakiego czasrr ma dotyczy6 ewidencjonowanie numer6w rejestracyjnych?
Odpowiedf:
Ewidencjonowanie numer6w rejestracyjnych ma sig odby6 podczas badari
wykonywanych w 5 dniach robocrych w dzieri i w nocy - w terminie uzgodnionym z
Zamawiaj4cym.
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Pytanie nr 5
Na terenie opracowania prowadzona jest budowa metra. Oznacza to, 2e czgS6 ulic ma w tej
chwili tymczasowq organizacjg ruchu lub geometrig. W stosunku do jakiej geometrii i
organizacji ruchu dokonywad analizy w ramach opracowania - obecnej (dlugotrwalej
tymczasowej) czy docelowej? Czy Zanawiaj4cy udostgpni projekty docelowej geometrii
organizacji ruchu?
OdpowiedZ:
Badanie naleiy wykonad w odniesieniu do stalej organizacji ruchu. Znmawiaj4cy nie
rvyklucza mo2liwoSci udostgpnienia projektu stalej organuacji ruchu dla potrzeb
prowadzonych badaf.
Pytanie nr 6
Zwtacanry sig z uprzejm4 proSb4 o wskazanie przez Zamawiajqcego Beneficjenta gwarancji
wadialnej.
OdpowiedZ;
Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Miasto Stoleczne Warszawa pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481w imieniu inarzecz ktt6rego dziala\aZarz4d Drr6g
Miejskich, ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa.
Pytanie nr 7
MoZliwoSd parkowania niezgodnie z przepisarrri jest bardzo szeroka - np. na pasie ruchu, na
chodniku, na terenach zielonych, na przystankach autobusowych, nawet na torach
tramwajowych. Czy Zanawiaj4cy ma na mySli ewidencjg stwierdzonych przypadk6w
parkowania niezgodnego z przepisxrri (w jakim okresie?), czy teL ewidencjg miejsc
potencjalnego parkowania niezgodnego zprzepisami (kt6ra jestbardzo szeroka)?
Ponadto: czy jeaeli parkowanie zgodne lub niezgodne z przepisami odbywa sig na dzialce
poza pasem drogowym (np. na trawniku), ale wjazd na nie jest z pasa drogowego (np. przez
chodnik) to r6wnie2 nale?y je ewidencjonowa6? Czy nale?y rozstrzygaf kwestig
dopuszczalnoSci wjazduprzez elementy pasa drogowego na tego typu miejsca postojowe?
Odpowiedf;
SPPN obejmuje pas drogi publicznej. Inwentaryzujemy jedynie miejsca znajduj4ce sig
w pasie drogi publicznej. Miejsca znajduj4ce sig czgSciowo poza pasem drogowym,
budzqce w4tpliwo56 - rvykazad jako do wyjaSnienia.
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