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Dot.: postEpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Budowa drogi rowerowej wzdhtilul. Drewny na odcinku od ulicy Przyczolkowej do granic

miasta."
Nr postgpowania ZDMIUMIDZP I 6ltPN I 5 4 I 19.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt

3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo Zam6w\ei Publicznych (Dz. U. z

2018, poz. 1986 zp6Ln. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy'

Pytanie nr I
prosimy o wyjaSnienie jakie roSliny naleZy zasadzic ze stabilizacj4 i systemem

napowietrzuJA.V- *g por. l9 przedmiant.Zgodnie z opisem techn. do wykonania jest tylko

trawnik.
OdpowiedZ:
Lipy drobnolistne 18-20 cm obwodu mierzonego na wysokoSci 130 cm, korona

zaczynaj4ca sig na wysokoSci 250 cm.

Pytanie nr 2
W Swietle odpowiedzi udzielonej w dniu 08.07.2019r.zwracamy sig do Zamawraj4ce9o z

proSb4 o infoimacj Q, czy brak niterenie Polski producenta posiadaj4cego w swojej ofercie

drogowych prefabrykat6w betonowych o parametrach zgodnych z zarz4dzeniem nr

tOgZtZOtl Prezydenta m. st. Wars zawy z dnta23.lO.2OlJr. w zakresie ich wyprodukowania

w oparciu o betony na bazie kruszyw kamiennych bazaltowych i nawierzchni plukanej jest w

opinii Zamaw\ajqcego "uzasadnionym i uzgodnionym" przypadkiem dla zastosowania innych

rodzaj6w material6w?
Odpowiedi:
Podany przyklad braku dostqpno5ci material6w u producent6w krajowych jest w opinii

ZamawiajQce go uzasadnionym przypadkiem dla zastosowania innego rodzaju

material6w. Uzgodnienia zamiennika bgdzie nale2alo dokonad z inspektorem nadzoru

inwestorskie go wyznaczone go przez ZamawiaiQce go'
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Pytanie nr 3
Prosimy o zamieszczenie rysunku z naniesionym Sciekiem (w celu weryf,rkacji) - brak w
dokumentacji. Czy Zamawiaj4cy potwierdza,2e iloSc Scieku krytego (podw6jnego) wynosi na
tym zadaniu 200 m (zgodnie zpoz.37 przedmiaru)
OdpowiedZ:
W zal4czonej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) znajdujq sig przekroje
normalne Scieku. JednoczeSnie dokladne miejsca wykonania Sciek6w Wykonawca
powinien ustalid na podstawie opisu technicznego projektu budowlanego oraz w
porozumieniu i przy akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez
ZamawiaiAcego. Podana w przedmiarze ilo56 Sciek6w z element6w betonowych jest
iloSci4 szacowanq do wykonania przez ZamawiajQcego, a ostateczne rozliczenie odbgdzie
sig na podstawie kosztorysu powykonawczego. W przypadku, gdyby ilo56 element6w
Sciek6w potrzebnych do wbudowania w konstrukcjg znacznie przewyLszala tg warto56,
Zamawiai4cy zleci Wykonawcy wykonanie rob6t dodatkowych, co bgdzie zwiqzane z
podpisaniem aneksu do umowy.
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