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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,1. Przebudowg drogi w zakresie oSwietlenia drogowego na ulicy Kruczkowskiego;
Budowg stacji ladowania pojazdriw na ulicy Kruczkowskiego - czgsd 1;
2. Przebudowg drogi w zakresie oSwietlenia drogowego na ulicy Stawki - czgfi(.2;
3. Przebudowg drogi w zakresie oSwietlenia drogou,ego na ulicy
Podczaszyriskie go - czgSd 3. " Nr postgpo*'a nia ZDMNMIDZP I 37lPN/3 I /1 9.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Iviiejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt
3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wien Publicznych (Dz. lJ. z
2018, poz. 1986 z poin. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy oraz dokonuje zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunk6w zam<iwienia poprzez uzupelnienie dokumentacji
proj ektowej, orM skorygowanie przedmiar6w rob6t.

Pytanie I
Dolqczony do dokumentacji przetargowej plik "PW - Widok stacji" pokazuje przykladow4
stacjg. Czy Zanawiajqcy dopuszcza stacje o innych wymiarach i innym rozlokowanitt zlycz
ladowania?

OdpowiedZ
Zalyczony do dokumentacji przetargowej plik ,,PW, - Widok stacji" pokazuje przykladow4
stacjg. ZamawiajEcy dopuszczamontu2 stacji o innych rozmiarach,
Nale2y zastosowad romviqzania, kt6re zapewni4 pinimaln4 wielkoS6 obudowy stacji i Z4danel
funkcjonalnoSci.
Zlqcza do ladowania pojazd6w mog4 by6 umieszczone.w innych miejscach, niz wskazane na

rysunku przykladowej stacji. Nalezy zapewnic aby funkcjonalnoS6 rozwi4zan umiejscowienia
zl4cz vrnozliwiala uzytkownikom bezpieczn<:, korzystanie i nie powodowala utrudnieri dla
os6b postronnych.

Pytanie 2
W dol4czonym do dokumentacji przetargowej pliku "Uzgodnienia ZDM" jest mowa o
zdalnym systemie zarz4dzaria umozliwiaj4cym autoryzacjg (karty RIID i aplikacja mobilna)
oraz rozliczenia. Natomiast przykladowa stacja pokazana w pliku "PW Widok
stacji" posiada terminale platnicze Visa/MasterCard. Prosimy o sprecyzowanie, czy
Zamawiaj1cy wymaga, aby stacja byla wyposalonaw terminal pNatniczy?
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OdpowiedZ
Stacja ladowania pojazd6w elektrycznych powinna byc wyposazona zar6wno w terminal
umozliwiaj4cy autoryzacjg transakcji za pomoc4 karty RFID, jak w terminal platniczy
umozliwiaj4cy platnoSci za pomoc4 kart EMV w sposr5b bezstykowy.
Ponadto, zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej, wraz ze stacj1 ladowania naleZy
dostarczy6 zarrrawiaj4cemu aplikacjg (u,ersje: webowa oraz mobilna) umo2liwiaj4ce
zaru1dzanie stacj 4, tj. :

- zdalne monitorowanie stanu technicznego stacji
- zdalna konfiguracj awz4dzenia i diagnostyka serwisowa
- monitorowanie zu?ycia energii
- sprzeda| r rozliczenia operacji ladowania pojazd6w
- obsluga systemu w jgzyku polskim i angielskim.

Pytanie 3

Prosimy o doprecyzowanie jakie oprawy ozdobne s4 przeznaczone do zastosowania na slupy
typu MDP, poniewaz z kart katalogowl'ch i przedstawionych rysunk6w w dokumentacji
przetargowej jasno nie wynika jaki typ oprawy zastosc'wano (zad.2)

OdpowiedZ
Opublikowane w dokumentacji dane umoZlirviaj4 zaoferowanie przez Wykonawca opraw do

slup6w typu MDM.

Pytanie 4

JednoczeSnie proponujemy zastosowanie do ww. inwestycji replikg oprawy PKiN specjalnie
przeznaczon4 i stosowan4na slupy oSwietler,iowe typu MDM. Oprawy PKiN v,{raz ze slupami
MDM stosowane byly w okresie powojennym na terenie m.st. Warszawy. Produkowanaprzez
nas oprawa PKiN posiada pozytywn4 opinig i dopuszczenie do stosowania na terenie

Warszawy wydane przezBiuro Architektury i PlanowaniaPrzestrzennego w Warszawie.

OdpowiedZ
Dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawcg opraw r6wnowaznych spelniaj4cych

obowi4zuj4ce noflny i posiadaj4ce wszeikie certyfikaty, deklaracje zgodnoSci a takZe

uzgodnienia (zalecenia, opinie) wlaSciwych urzgd6w sprawuj4cych opiekg nad zabytkami i
r o zw iEzaniam i arch ite kto ni c znymi n a prze dmi oto wym ob szar ze .

Pytanie 5

Prosimy o zamieszczenie w dokumentacii przetargowej karty katalogowej wysiggnika
przeznaczonego na slup MDM (zad.2)

Odpowiedf
Opublikowane w dokumentacji dane umozliwia,j E zaoferowanie przez Wykonawca
wysiggnik6w do slup6w typu MDM.

Pytanie 6

Zwracarny sig z proSb4 o informacj Q, czy Zamawiajqcy dopuSci zastosowanie prefabrykat6w
drogowych (krawgzniki, oporniki, betonowa kostka brukowa, plyty betonowe, obrzeza) o
parametrach niezgodnychzzarz4dzeniem m 168212017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia
23.10.2017r. w zakresie ich wyprodukowania w oparciu o betony nabazie kruszyw
kami e nnyc h b ez b azaltu?
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Odpowiedi
Zamawiajqcy nie dopuszcza zastosowania prefabrykatow drogowych o parametrach
niezgodnychzzarz4dzeniem nr 168212077 Prezydentam. st. Warszawy zdnia23.l0.20l7r.w
sprawie tworzenia na terenie miasta stotecznego Warszawy dostgpnej przestrzeni, w tym
infrastruktury dla pieszych ze szczegolnym uwzglgdnieniem os6b o ograniczonej mobilnoSci i
percepcji w zakresie ich wyprodukowania w oparciu o betony nabazie kruszyw kamiennych
bezbazaltu.

Pytanie 7

W zakresie rob6t drogolvych (odtworzeniowych) w ul. Kruczkowskiego (kosztorys nr
il48tos19kr) zwracamy sig z proSb4 o:
1) podanie grubo6ci warstwy asfaltu lanego na odtwarzanym chodniku (poz.42 d.l)
2) informacjg, czy Zamawiajqcy dopu6ci wykonanie odtworzenia tej nawierzchni z betonu
asfaltowego, np z mieszanki AC 1 1S KRI -2?
3) podanie gruboSci warstwy astaltu lanego na odtwarzanej drodze dla rower6w (poz. 43 d.1)
4) informacjg, czy Zamawiaj4cy dopuSci wykonanie odtworzenia tej nawierzchni z betonu
asfaltowego,Lp z mieszanki AC11S KRI-2?
5) okreSlenie warstw podbudowy odtwarzanego chodnika
6) okre6lenie warstw podbudowy odtwarzanej drogi dla rower6w
7) dodanie w przedmiarze pozycji dotycz4cych rozbi6rki warstw drogowych

Odpowiedf,
W zakresie rob6t drogolvych (odtworzeniowych) w ul. Kruczkowskiego (kosztorys nr
i148tos19kr):
l) nale?y przyjq6, gruboSc warstwy asfaltowej nawierzchni chodnikowej jak dla konstrukcji
podstawowej d.3cm
2) zamawiajqcy dopuszczawykonanie odtwarzanej nawierzchni z betonu asfaltowego z
mieszanki AC I I S z zastrzeleniem, ze ostateczn4 decyzjq podejmie inspektor nadzoru
inwestorskiego na etapie realizacji rob6t
3) analogicznie jak dla chodnik6w grubo56 warstwy asfaltowej przyj4(,3cm (est to typowa
podstawowa konstrukcja asfaltowa nawierzchni rowerorvych, jezeli po rozbi6rce okaze sig Ze
jest to konstrukcja wzmocniona 3+5cm to tak4 uwzglgdni sig w kosztorysie
powykonawczym)
4) analogicznie jak w p.2.2.
5) okreSlenie warstwy podbudowy i jej gruboSci pod cirodnik z kostki podano w poz.46
przedmiaru (kruszywo lamane o gruboSci 15cm), ostateczna gruboS6 podbudowy bgdzie
okreSlona po rozbi6rce tego elementu i rozliczona zostanie kosztorysem powykonawczym
6) analogicznie jak podbudowa pod kostkg betonow4 - p.2.5. - d. kruszywo lamane o
gruboSci 15cm (KNNR 6 0113-01)
7) rozbi6rkg warstw drogowych nale2y skalkulou'aC,lqcznie z podbudowA tj. wg KNNR 6
0802-02 o Sredniej l4cznej gruboSci I 5cm, rueczywista gruboSi rozbi6rki nawierzchni wraz z
podbudow4 okreSlona zostanie po wykonaniu wykopu w trakcie realizacji inwestycji i
uwzglgdniona w kosztorysie powykonawczy m

Pytanie 8

W zakresie rob6t drogolvych (odtworzeniowych) w ul. Stawki (kosztorys nr il5ltoslgkr)
zwracamy sig z proSb4 o:
1) okreSlenie warstw podbudowy odtwarzanego chodnika
2) olaeSlenie,'czy w ramach odtworzef nalely uj46 lawg betonow4 dla odtwarzanych
krawgznik6w i obrzeZy?
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3) wyja5nienie w zakresie treSci opisu pozycji kosztorysolvych 43 d.3 i 46. d.3 - kt6ra
wskazuje na wykonanie odtworzeri z material6w pochodz4cych z rozbiorki, co stoi w
sprzecznoSci z pismem ZDM-URD.5541. 1892.2017 .MFR(2) z dnia 05.06.2017r.
4) dodanie w przedmiarze pozycji dotycz4cych rozbi6rki warstw drogowych

OdpowiedZ
W zakresie rob6t drogowych (odtworzeniowych) w ul. Stawki (kosztorys nr i15ltosl9kr):
1) analogicznie jak p.2.6. tj. kruszywo lamane o gruboSci 15cm (KNNR 6 0113-01)
2) oczywiScie przy odtwarzaniu krawg2nik6w czy teL obrzeZy betonowych nalezy uwzglgdni6
r6wnie2lawg z oporem betonowym jako element ulegaj4cy zniszczeniu podczas demontazu
krawg2nik6w (doliczenie wykonania samej iawy lub lawy z oporem uwarunkowane bgdzie jej
wystgpowaniem w rozbieranych elementach i ostatecztie rozliczone kosztorysem
powykonawczym).
3) zapis w poz.43 i poz.46 w dziale 3 przedmiaru jest jednoznaczny, naleZy ponownie
wbudowa6 material zrozbi6rki (kostka i plvtki chodnikowe), ostatecznq decyzjg w jakiej
czgici wykonad odtworzenie z nowego materialu podcjmie inspektor nadzoru w trakcie rob6t,
co zostanie uwzglgdnione w kosztorysie powykonawczym
4) rozbi6rkE warstw drogowych nale?y przyjq(, analogicznie jak w p.6.7. tj. *g KNNR 6
0113-01

Pytanie 9
W zakresie rob6t drogolvych (odtworzeniowych) w ul. Stawki (kosztorys nr il50toslgjs)
z..urr:acamy sig z proSb4 o :

1) okreSlenie warstw podbudowy odtwarzanego chodnika
2) okre6lenie, czy w ramach odtworzefi nale?y uj4i lawg betonow4 dla odtwarzanych
krawg2nik6w?
3) dodanie w przedmiarze porycji dotycz1cych rozbi6rki warstw drogowych

Odpowiedt
W zakresie rob6t drogolvych (odtworzegiorn'ych) w ul. Podczaszyriskiego (kosztorys nr
il50tosl9js)
l) analogicznie jak podbudowap.2.5. - kruszywo lamane o gruboSci 15cm, ostateczna
gruboS6 podbudowy bgdzie okre5lona po rozbi6rce tego elementu i rozliczona zostanie
kosztorysem powykonawczym
2) analogicznie jak w p.3.2.
3) analogicznie jak w p.2.7. kalkuluj4c l1cznie z podbuclow4 wg KNNR 6 0802-02 o Sredniej
grubo Sci 1 5 cm, r zeczywisla grubo 56 r ozliczona ko sztcrys em powykon aw czlm

Pytanie 10
Zv,nacamy sig z proSb4 o informacj g, czy nadz6r ze strony Euroasfalt Sp. z o. o. bgdzie
odplatny i w jakim wymiarze?

Odpowiedf
Warunki nadzoru nad przebudow4 instafacji aktywnego przej5cia dla pieszych w ul.
Kruczkowskiego wykonawca uzgodni we wlasnym zakresie z gwarantem - firm4 Euroasfalt
Sp. z o. o.

Pytanie 1l
Zwracamy sig z proSb4 o uzupelnienie w udostgpnionej na stronie Zamawiajqcego
dokumentacji projektowej (zakres ul. Kruczkowskiego) w folderach "10. Warunki techniczne



odtworzenia nawierzchni" oraz " I 1. Uzgodnienie przeniesienia oznakowania pionowego"
Obecnie nie zawieraj4 one 2adnych plik6w.

Odpowiedf
Uzupelnienie dokumentacj i :

- Warunki od;worzenia nawierzchni - w dniu 21.05.2019 Zamawiaj1cy zamieScil
dokument.

brakuj4cy

- Uzgodnienie przeniesienia oznakowania - w dniu 21 .05.2019 Zamawiai4cy zamieScil
brakuj4cy dokument.

Pytanie 12
dot. czgSci 1 - Kruczkowskiego
Zwracamy sig z proSb4 o udostgpnienie projektu elektrycznego orM warunk6w przylqczenia
dla zasilania stacji ladowania pojazd6w.

Odpowiedf
Zamawiaj4cy podpisal umowg narealizacjg przyl4czaz Innogy Stoen Operator Sp. z o. o.

Pytanie 13
dot. czqSci I - Kruczkowskiego
Do projektu wykonawczego na przebudowg oSwietlenia zal1czono zalecenia konserwatorskie
dotycz4ce wymiany nar(wietlaczy pod mostcrm i wiaduktem ks. Jozefa Poniatowskiego oraz
poprowadzenia linii kablowej pod wiaduktami linii (rednicowej. Natomiast projekt oraz
przedmiar rob6t nie uwzglgdniajq tego zakresu prac. Czy w/w zakres prac wchodzi w zahes
zam6wienia? JeSli tak, to proszQ o udostgpnienie projektu elektrycznego, obliczeri
oSwietleniolvych oraz przedmiaru rob6t na wiw zakres prac.

Odpowied t
Przywolany w pytaniu zakres prac nie jest objgty przedmiotem zam6wienia, poniewa2 zostal
wykonany przez Zamawiaj 4ce go w ramach prac eksploatacyj nych.

Pytanie 14
dot. czgSci 1 - Kruczkowskiego
W projekcie wykonawczym na przebudowg oSwietlenia na str. 37 zaprojektowano
przeniesienie sygnalizator6w znajduj4cych sig w rejonie skrzyaowania ul. Modzelewskiego z
al. Lotnik6w. To skrzyzowanie nie wchodzi w zakres przebudowywanego oSwietlenia.
Natomiast wedlug projektu zagospodarowania terenu oraz schematu oSwietlenia sygnalizatory
do przeniesienia znajduj4 sig w rejonach skrzyZowari: Topiel-Tamka-Herberta oraz
Czerwonego Krzyla-Herberta. Przeniesienie kt6rych sygnalizator6w wykonawca ma
uwzglgdni6 w swojej wycenie?

Odpowiedr.
NaleZy przenieS6 sygnalizatory w rejonie skrzyzowan: Topiel - Tamka - Herberta oraz
Czerwonego Y:rzyha - Herberta. Skrzy2owanie ul. Modzelewskiego i al. Lotnik6w nie
wchodzi w zakres przebudowywanego o6wietlenia.

Pytanie 15
dot. czgSci I - Kruczkowskiego
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Zwracamy sig z proib4 o uzupelnienic przedmiaru rob6t o pozycje zwipzane z
zabezpieczeni em drzew .

OdpowiedZ
Zamaw iaj 4cy zal4c za sko ry g o wane prze dmi ary ro b 6t.

Pytanie 16
dot. czgSci 3 - Podczaszyriskiego
Zwracarry sig z proSb4 o udostgpnienie obliczeri, rysunk6w konstrukcyj nych oraz opisu
wykonania fundamentu specjalnego do slupa nr l1161C3-223, kt6ry ma stan4i nad tunelem
metra.

OdpowiedZ
Nale2y wykona6 prefabrykowan4 stopg fundamentow4 do slupa przewidzianego w
dokumentacji technicznej, do zalo2onych,*'arunk6w terenowych i geotechnicznych.

Pytanie 17
dot. czgSci 3 - Podczaszynskiego
Zwracamy siE z proSb4 o udostgpnienie Operatu dendroiogicznego z inwentaryzacj4 zieleni.

Odpowiedi
Zanawiaj qcy zalqcza op erat dendrolo giczny.

Pytanie 18
dot. czgSci 3 - Podczaszyriskiego
Do projektu wykonawczego na przebudowg oSwietlenia zaL4czono uzgodnienie przeniesienia
llr:z4dzeh sygnalizacji Swietlnej, wedtug kt6rc'go naleZv istniej4cy sygnalizator S-5 przenieS6
na projektowany slup MSp. Natomiast przedmiar robrit lie uwzglgdnia ani montazu nowego
slupa MSp ani przeniesienia istniej4cego sygnalizatora, a jedynie przeloaenie kabla
zasilaj4cego sygnalizator. Czy w/w zakres prac wchodzi w zal<res zam6wienia? JeSli tak, to
proszg o skorygowanie przedmiaru rob6t.

Odpowiedt
Projektowany slup MSp znajduje sig w zakresie odrEbnego opracowania.

Pytanie 19
dot. czgSci 3 - Podczaszyriskiego
Zwracamy sig z proSb4 o uzupelnienie przedmiaru rob6t o pozycje zwi4zane z
zab ezpie cze ni em drz e w.

OdpowiedZ
Zarnaw iaj 4cy zalycza sko ry g o wane p rze dmi ary ro b 6t.

Pytanie 20
dot. czg6ci 3 - Podczaszyriskiego
Czy Zamawiaj4cy dopuSci zastosowanie prefabrykat6w drogowych (krawEzniki, oporniki,
betonowa kostka brukowa, plyty betonowe, obrzeZa) o parametrach niezgodnych z
zarzEdzeniem m 168212017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia23.l0.20l7r. w zakresie ich
wyprodukowania w oparciu o betony nabazie kruszyw kamiennychbezbazaltu?
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Odpowiedr,
ZartawiajEcy nie dopuszcza zastosowania prefabrykat6w drogowych o parametrach
niezgodnychzzarz4dzeniem m 168212077 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia23.10.2017
r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stolecznego Warszawy dostgpnej przestrzeni, w tym
infrastruktury dla pieszychze szczeg6krym urvzglgdnieniem os6b o ograniczonej mobilnoSci i
percepcji w zakresie ich wyprodukowania w oparciu o betony nabazie kruszyw kamiennych
bezbazaltu.

Pytanie 21
W zakresie rob6t drogowych (odtworzeniowych) w ul. Kruczkowskiego (kosztorys nr
i148tos19kr):
1) prosimy o podanie gruboSci warstw asfaltu lanego na odtwarzanym chodniku (poz.42 d. l)
2) czy Zarnawiaj4cy dopuSci wykonanie odtworzenia tej nawierzchni z betonu asfaltowego,
np. zmieszanki ACI lS KRI-2?
3) prosimy o podanie gruboSci warstwy asfaltu lanego na odtwarzanej drodze dla rower6w
(poz. 43 d.1)
4) czy Zartawiajqcy dopuSci wykonanie odtworzenia tcj na'*,ierzchni z betonu asfaltowego.
np. z mieszanki ACl15 KRl-2?
5) prosimy o okreSlenie warstw podbudowy odtwarzanego chodnika
6) prosimy o okreSlenie warstw podbudowy odtwarzancj drogi dla rower6w
7) prosimy o dodanie w przedmiarze pozycji dotycz4cych rozbi6rki warstw drogowych.

Odpowiedf
W zakresie rob6t drogolvych (odtworzeniowl,ch) w ul. (ruczkowskiego (kosztorys nr
il48tosl9kr):
l) nale?y przyj4e grubo56 warstwy asfaltowej nawierzchni chodnikowej jak dla konstrukcji
podstawowej tj. 3cm
2) zamawiajEcy dopuszcza wykonanie odtwarzanej navrierzchni z betonu asfaltowego z
mieszanki ACl 1S z zastrzeZeniem, 2e ostateczn4 decyzjg podejmie inspektor nadzoru
inwestorskiego na etapie realizacji rob6t
3) analogicznie jak dla chodnik6w grubo56 warstwy asfaltowej przyj4(,3cm (est to typowa
podstawowa konstrukcja asfaltowa nawierzchni rowerowych, jezeli po rozbi6rce okahe sig ze
jest to konstrukcja wzmocniona 3*5cm to tak4 uwzglgdni sig w kosztorysie
powykonawczym)
4) analogicznie jak w p.6.2.
5) okre5lenie warstwy podbudowy i jej gruboSci pod chodnik z kostki podano w poz.46
przedmiaru (kruszywo lamane o gruboSci l5cm), ostateczna gruboS6 podbudowy bgdzie
okreSlona po rozbi6rce tego elementu i rozliczona zostanie kosztorysem powykonawczym
6) analogicznie jak podbudowa pod kostkg betonow4 - p.6.5. - tj. kruszywo lamane o
grubo6ci 15cm (KNNR 6 0113-01)
7) rozbiorkg warstw drogowych naleZy skalkulowad l4cznie z podbudowq tj. wg KNNR 6

0802-02 o Sredniej lqcznej gruboSci l5cm, rzeczywista grubo56 rozbi6rki nawierzchniwrazz
podbudow4 okreSlona zostanie po wykonaniu wykopu w trakcie realizacji inwestycji i
uwzglgdniona w kosztorysie powykonawczym

Pytanie22
W zakresie rob6t drogowych (odtworzeniowych) ul. St:rwki (kosztorys il5ltoslgkr):
1) prosimy o olaeSlenie warstw podbudowy odtwarzanego chodnika
2) prosimy o okreSlenie, czy w ramach odtworzeni nale?y ujq1, lawg betonowq dla
odtwarzanych krawgznik6w i ober|y?

(14
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3) prosimy o wyjaSnienie w zakresie tresci opisu pozycji kosztorysowych 43d.3 i 46.d.3 -
kt6ra wskazuje na wykonanie odtworzeni z rtaterialow pochodz4cych z rozbiork| co stoi w
sprzecznoSci z pismem ZDM-URD .5541.1892.2017.tvIFR(2) z dnia 05.06.2017r.
4) prosimy o dodanie w przedmiarze pozycji dotycz4cych rozbi6rki warstw drogowych.

OdpowiedZ
W zakresie rob6t drogolvych (odtworzeniowych) w ul. Stawki (kosztorys nr il5ltoslgkr):
1) analogicznie jak p.6.6. tj. kruszywo lamane o grubosci l5cm (KNNR 6 0l l3-01)
2) oczywiicie przy odtwarzaniu krawgznikow czy tez olsrzezy betonowych nalezy uwzglgdnii
r6wniez lawg z oporem betonowym jako elernent ulegaj4cy zniszczeniu podczas demontazu
krawg2nik6w (doliczenie wykonania samej lawy lub lawy zoporem uwarunkowane bgdzie jej
wystgpowaniem w rozbieranych elementach i ostate cznie rczliczone kosztorysem
powykonawczym).
3) zapis w poz.43 i poz.46 w dziale 3 przedmiaru jest jednoznaczny, nalezy ponownie
wbudowad material zrozbiorki (kostka i plytki chodnikowe), ostateczn4 decyzjg w jakiej
czgSci wykonai odtworzenie z nowego materialu podejmie inspektor nadzoru wtrakcie iob6t,
co zostanie uwzglgdnione w kosztorysie powl,konawczym
4) rozbi6rkg warstw drogowych nalezy przyiq(, analogicznie jak w p.6.7. tj.wg KNNR 6
0r 13-01

Pytanie 23
W zakresie rob6t drogolvych (odtworzeniowych) w ul. Stawki (kosztorys nr i150tosl9js):
l) prosimy o okreslenie warstw podbudowl, odtwarzanego chodnika.
2) prosimy o okreSlenie, czy w ramach odtworzeni nalezy uj4(, lawE betonow4 dla
odtwarzanych krawg2nik6w?
3) prosimy o dodanie w przedmiarze pozycji dotycz4cych rozbi6rki warstw drogowych.

OdpowiedZ
W zakresie rob6t drogolvych (odtworzeniowych) w ul. Podczaszyriskiego (kosztorys nr
il50tosl9js)
1) analogicznie jak podbudowa p.6.5. - kruszywo lamane o gruboSci l5cm, ostateczna
gruboSd podbudowy bgdzie okreSlona po rozbi6rce tego elementu i rozliczona zostanie
kosztorysem powykon aw czym
2) analogicznie jak w p.7.2.
3) analogicznie jakw p.6.7. kalkuluj4c lqcznie z podbudowq wg KNNR 6 0802-02 o Sredniej
grubo S ci I 5 cm, rzeczywi sta grubo 56 r ozliczona kesztorys em powykon aw cz! m

Pytanie 24
Prosimy o informacj Q, czY nadzor ze strony Euroasfait Sp. z o.o. bgdzie odplatny i w jakim
wymiarze?

Odpowiedi
Warunki nadzoru nad przebudowE instalacji aktywnego przejScia dla pieszych w ul.
Kruczkowskiego wykonawca uzgodni we wlasnym zakrlsie z gwarantem - firm4 Euroasfalt
Sp. z o. o.

Pytanie 25
Prosimy o uzupelnie"i:.* udostgpnionej na stronie Zamawiajqcego dokumentacji projektowej
(zakres ul. Kruczkowskiego) w folderach ..10. Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni,,
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orM ,,11. Uzgodnienie przeniesienia oznakowania pionowego". Obecnie nie zawieraj4 one
Zadnych plik6w.

Odpowiedf
Uzupelnienie dokumentacj i :

- Warunki odtworzenia nawierzchni - w dniu 21 .05.2Ct19 Zarnawiaj4cy zamiericil brakuj4cy
dokument.
- Uzgodnienie przeniesienia oznakowania - w dniu 21 .05.2019 Zamawiai4cy zamieScil
brakuj4cy dokument.

Pytanie 26
Prosimy o zartieszczenie dokladnej karty katalogowej zwymiarowanego slupa MDM.

Odpowiedi
Dokumentacja jest opublikowana na stronie postgpowania przetargowego nr
ZDMNM/DZP / 37 IPN / 3 I I I 9 .

Pytanie2T
Prosimy o zalqczenie do dokumentacji zal4cznlka nr 2 - sylwetki projektowanych latarni i
element6w tovtarzyszqcych, do pisma z BAiPP (AM-KP.6S72.l7O.2Ol7-.SZL)do zad. Nr 2.

Odpowiedf
Opublikowane w dokumentacji dane umo2liwiaj4 zaof'erowanieprzezWykonawcg slup6w
typu MDM. zamawiai4cy nie posiada dodatkowych material6winp. rysunk6w
konstrukcyjnych).

W odpowiedzinapowyzsze pytania ZamawiajEcy zrnienia treSd Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienia poprzez uzupelnienie dokumentacji projektowej, oiaz storygo*uri"
przedmiar6w rob6t.

Zamawiaj4cy zarnieszcza powy2sze w oddzielnych plikach na swojej stronie
www.zdm.waw.nl
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