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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Robofy budowlane w zakresie odwodnienia dr6g na terenie m.st. , Warszawy
z podzialem na trzy czgSci".
Numer postgpowania ZDMNMIDZP I 63 IPN/5 5/ 1 9.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zaru4d Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wien publicznych (Dz. IJ. z 2018 r. poz. 1986 z
p62n. zm.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcg.

Pytanie nr I
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci zastosowanie prefabrykat6w drogowych (krawgzniki, oporniki,
betonowa kostka bfukowa,'r plyty betonowe, obrzeha) o parametrach niezgodnych z
zarz4dzeniem nr 1682/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia23.l0.20I7r. w zakresie ich
wyprodukowtrnia w'oparciu o betony na bazie kruszyw kamiennych bazaltowych i
nawierzchni plukanej
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie prefabrykat6w drogowych (krawgzniki, oporniki,
betonowa kostka brukowa, plyty betonowe, obrze1a) o parametrach niezgodnych z
zarz4dzeniem nr 168212017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia23.I0.20l7r. w zakresie ich
wyprodukowania w oparciu o betony na bazie kruszyw kamiennych bazaltowych i
nawierzchni piukanej, pod warunkiem spelnienia pozostalych parametr6w zgodnie z SST.

Pytanie nr 2

Zwracamy sig do ZarnitwiajEcego z proSb4, w zakresie czESci 1. i 2. zam6wienia, o

udostgpnienie projektu odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych z zaznaczeniem
na planie wymaganej powierzchni odtworzeri wok6l budowanych wpust6w, studni r wzdlul
trasy kanalu.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy przekazuje w zalqczeniu uzgodnienia odtworzenia konstrukcji nawierzchni dla
zadania 1 i 2 oraz warunki odtworzenia zieleni dla zadania nr 2. Powierzchnie odtworzenia

zostaly ujgte w przedmiarach rob6t. Warunki odtworzenia zieleni dla zadan w 1 i 3

analogicznie j ak dla zadania nr 2.

Pytanie nr 3

Zwracamy sig do Za;nawiajqcego z proSb4 o udostgpnienie warunk6w odtworzenia zieleni
(trawnik6w).
OdpowiedZ:
Zgodnie z odpowied ziE na pytanie 2.
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Pytanie nr 4
Zwracamy sig do Zamawiaj4cego z proSb4, w zakresie czgsci 2. zam6wienia, o wyjaSnienie,

czy na odcinku D2-D9 nale2y wykona6 kanal deszczowy z rur kamionkowych DN 300

metod4 przecisku hydraulicmego, czy teL z rur PVC Dn 300 SN>8kN/m2, poniewa2

udostgpniony profil wprowadza tu zmiang w stosunku do pozostalej czqSci

Odpowiedi:
Na odcinku D2-D9 kanal DN300 nale?y wykonai z rur kamionkowych.

.j

Pytanie nr 5
Zwracamy'. sig do Zamawiajqcego z pro6b4

dysponowal na dzieh skladania ofert aktualnym

energetycznych dla czgsci 3. zam6wienia. JeSli

uzyskanie?
Odpowiedf:
Przed przyst4pieniem do prac w terenie Wykonawca zobowi1zany

aktualnoSci inwentaryzacj i. Uzgodnienie j est dol4czone do zgloszenia

3latarazemze zgloszeniem od dnia 15.11'2018.

o informacjg, czy Zamawiaj1cy bqdzie

uzgodnieniem sposob u zabezpieczenia kabli
nie, to po czyjej stronie bEdzie leZalo jego

jest do potwierdzenia
rob6t i jest wa2ne przez

W zal4czeniu:
- urgoinienia odtworzenia konstrukcji nawierzchni dla zadanial i2 orazwarunki odtworzenia zieleni

- poprawione przedmiary rob6t
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