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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Budowa drogi rowerowej wzdluZ ul. Drervny na odcinku od ulicy Przyczrilkowej do granic
miasta."
Nr postgpowania ZDN{JUiNIIDZP I 6l tPN I 5 4 I 19.

Miasto Stoleczne Warszawa -Zarz4d Dr6g Miejskich napodstawie art.38 ust. I pkt
3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prau,o Zam6wieri Publicznych (Dz. U. z
2018, po2.7986 zpoLn. zm.) odpowiada na pltania Wykonawcy.

Pytanie nr I
Zwracamy sig do Zamawiaj4cego z proSb4 o informeicj g, czy Zamawiaj4cy dopu6ci, w Swietle
Rozdzialu V. pkt 48 SIWZ zastosowanie prefabrykat6w drogowych (krawgzniki, oporniki,
betonowa kostka brukowa, plyty betonowe, obrzela) o parametrach niezgodnych z
zarzqdzeniem nr 168212017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia23.l0.20l7r. w zakresie ich
wyprodukowania w oparciu o betony na bazie kruszyw kamiennych bazaltowych i
nawierzchni plukanej?

OdpowiedZ:
Zgodnie z zapisami Zarzqdzenia nr 168212017 Prerydenta m.st. Warszawy z dnia
23.10.2017 r. inne rodzaje material6w (wskazap-e,y ifuqrzqdzeniu) s4 dopuszczalne tylko
w uzasadnionych i uzgodnionych prrypa0kach..,,, , , i;,

Pytanie nr 2
Zwracamy sig do ZamawiajEcego zproSb4 o informacjg o wymaganych parametrach
(gatunek, rozmiar) nasadzeri zastgpczych wy'mienionyctr w pkt. l9 d.1 przedmiaru rob6t.

OdpowiedZ:
Lipy drobnolistne 18-20 cm obwodu miezonego na wysoko5ci 130 cm, korona
zaczynai1ca sig na wysokoSci 250 cm.
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Pytanie nr 3
Zwracamy sig do Zamawiajqcego z prySb4 o informBgjg o,udostgpnienie projektu gospodarki
zieleni4 lub wskazanie na udostgpnignym projekcie drzew i krzew6w przewidzianych do
wycigciaorazdrzewwymagajqcychprzycigciaga|9zt..'.
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Odpowiedf:
Drzewt do wycigcia i przycigcia galgzi zostaly wskazane w projekcie stalej organizacji
ruchu. Zamawiajqcy przekaLe inwGntaryzacjg zieleni opracowane na potrzeby koncepcji
po wylonieniu Wykonawcy.

Pytanie nr 4 ' ." -

Zwracamy sig do ZamawiajEcego zprosb4 o informaCj Q, czy Zamawiaj1cy posiada decyzjg
zezwalajEca na wycinkg drzew. Prosimy'o jej udoitqpnienie.

0dpowiedf:
Decyzja na wycinkg drzew zostanie przek:azana po wylonieniu Wykonawcy.

Pytanie 5
Zv'nacarry sig do Zamawiajqcego z proSb4 c informacj E czy Wykonawca ma uwzglgdnid w
ofercie nadzor ornitologa zwi4zary z wycink4 drzew.
Odpowiedf: .

Wykonawca nie jest zobowi4zany do uwzglgdnienia nadzoru ornitologa w ofercie.
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