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Dot. : postgpowania prowadzonego,.w: trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Wykonanienasadzefi zieleni wzdlvt al. Szucha w Warszawie"
.,:.

Nr postgpowania ZDI4.NI.4.TDZP 179 tPN 167 /19.

Miasto Stoleczne Warszawa:- Zarz4d Drog Miejskich na podstawie art. 38 ust. I pkt
3) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo lary6wieft Publicznych (Dz. U . z 2018, poz. I 986
z p6in. zm.) odpowi ada na pytania Wykonawcy.

Pytanie I :

C"y * zakresie rob6t naleZy uwzgl4dni6 di)mbntbt Slupftdn^, ulicznych badL ichprzestawienie
(korektalokalizacji)? ',ir,i ; ' :.: ';1;' '.';;'-" ;;r ;.i'rr'

Odpowied t
Tak-naleZyuwzglgdniiteprace. , ., .. ,

Pytanie 2

Proszg udostgpnii szczegolowy rl,sunek rozbi6rek nawierzchni oraz rysunek projektu
nawierzchni, gdzie zostanie pokazatld I'okalizacja projektowanychobrze?y.

Odpowied, ,',r^,,

Rysunek rozbi6rek nawierzchni jq.sl w dokumentacji przetargowej. Lokalizacja obrzety
wynika z rysunku organizacji ruclg,; ., : ,

Pytanie3 ..!.. .:, .,.i i .1i.;...:,,.:t..:

Z opisu zakresu prac wynik a, 2e v;r celu postawi gg$' Obi"e;gy nalefi przewidziei rozbi6rkg
wigkszej powierzchni chodnika, posgawipnie.pbrzeza na lawie i docinkg iulo2enie ptyt ? W
kt6rej pozycji nale?y uwzglgdni6 te prace w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedt
Rozbi6rki istniej4cych nawierzchni s4 uwzglgdnione w pozycji I i 2 kosztorysu.

Pytanie 4
Czy do obowi4zk6w Wykonawcy nale?y przygotowanie i zatwierdzenie czasowej organizacji
ruchu? Dlaczego tej pozycji nie ma w kosztorysie?
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Odpowiedf ,i r

Zgodnie ze wzorem umowy zarnie'qzczonlim w SLJMZI',,3,Wynagrodzenie okreSlone w ust. I
zawiera wszelkie koszty zwi4zane,.z,realizacj4 umo!v_y, w tym wynikaj4ce wprost z
przedmiar6w rob6t, jak r6wnie2 nie ujgte w ww. dokumencie, a niezbgdne do wykonania
umowy, w szczegolno5ci koszty wszelkich rob6t przygotowawczych, porz4dkowycl, koszty
zagospodarowania terenu niezbgdnego do wykopania uslugi;utrzymania materialu roSlinnego
i jego transportu, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza wykonania uslugi,
koszty obslugi geodezyjnej, koszty poboru pr4du i wody itp."

Pytanies r "l
Czry w ofercie nale?y uwzglgdnii koszty zwiryxrc z zajgciem pasa ruchu?

OdpowiedZ
w ofercie nie nalezy uwzglgdniai koszt6w zwiqzanych z zaje,:rcmpasa ruchu.

Pytanie 6
Czy w ofercie uwzglgdnia6 wy\onanie Sciek6w uiicznych przyk,rawqanikowych - taka
pozycjaznalazlasig w specyfikacji,'ale nie w kosztorysie?

Odpowiedt
N i e nal ezy uwzgl gdniad wykonaniq,$gi e\6 w ulicznygf przykrawg2niko wych.

0dpowiedZ
NaleZy wyceni6 w C2.

i,:

Pytanie T ",',"' 
.;

W projekcie zieleni wielkoSi krzerl'.gw rostitt,qkre,$iqnp ni pojemnik C2 - standardowy. W
kosztorysie prosicie Paristwo q wyc.e;rg ryatgria,trl,y,pojqtnniku C3, niestandardowym dla tych
gatunk6w. Czy nale|y wyceniai mqt gial w pqjpmnikq g?:i.i,,,
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