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Dot. : po stgpowania prowadzone go w tryb i e przetar gl nieo graniczone go na :

,,Wykonanie opracowania tematycznego dotycz4cego ustalenia przebiegu pasa drogi
publicznej w rozumieniu art. 'l oraz Rozdzialu 4 ustawy o drogach publicznyih
(D2.U.2018 .2068 -t.i. z p6frn. zm.) !,

Nr postgpowania : ZDMIAMIDZPI8S/PN/ 7 6 I t9

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. I pkt
3) otaz ust. 4 Ustawy z dnia 29,91y9,:nia, 2OO4 r. Prawo Zam6wien Publicznych (Dz. i. z
2019, poz. 1843) odpowiada na irytania Wykonawgow oraz dokonuje zmiarry tresci
specyfikacji istotnych warunk6w 'iam5wienia poprzez'skorygowanie dpisu przedmiotu
Zam6wienia.

Pytanie 1:
Czgit V - Proszg o uszczeg1lowienie jaki odcinek ulicy Szeligowskiej podlega opracowaniu?
Zgodnie z mapq publikowanq na stronie internetowej urn.warszawa.pi ul. Olbroric^w Grodna
nie przecina si.g z ul. Szeligowskq.

OdpowiedZ:
Odcinek ulicy Szeligowskiej - skrzyZowanie z przedhrZpniem al. Obroic6w Grodna trasa S_
8' r r . ', ,' t

Pytanie2: r 
' i

Proszg o wyiainienie co Zamawajqcy rozumie pod pojgciem ,,zaktualizowano" mctpa
zasadnicza? cry m.in. w ramach opl;tcowania nale2y zahuilirowat uzytki?

Zamawiaiqcy pod pojgciem ,,2 mapa ,zdsadnicza rozumie treSi mapy
zasadniczej wedlug stanu a.rchiwa ir4o ni'bzbgdne dla niniejszego Zam6wienia
- obiekty budowlane i urz4dzeni zwi4zaxe z pr'owadzeniem, zibezpieczeniem
i obslug4 ruchu, a tak2e urz}dzenia z,vi}zane z poh,ebarri zaru4dzania drog4.
zamawiai4cy nie wymaga aktualizacji mapy zasadniczej w pZGiK.
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Pytanie:
Co znaczy zapis ,,wynik ahualizacj.i,l1aleiy. pgtwierdzit yy PZGiK"? 14/ obowiqzujqcych
przepisach brak takiego sformuloyuanla. , , ,, , ,' .,,, : .

OdpowiedZ:
Dnia 03.10.2019 r. Zamawiajqcy. umieScil na stronie ...skorygowany opis przedmiotu
zam6wienia", w kt6n,m zapis ,]ivynikr aktualizacji nhleiy potwierdzi6 w PZGiK" - zostal
usunigty.

\ttanie:
- ho powinien byt zawiadomiony o czynnoiciach ogigdzin?

Odpowiedf: '

Zamawiajqcy nie przewiduje koniecznoSci zawiadamiania innych podmiot6w, oglgdziny
doty czq pasa dro gowe go.

\ttanie:
- wg jakiei podstawy prawnej i z jakim wyprzedzeniem naleh, zawiadomic wsknzane podmioty
o oglgdzinach?

Odpowiedi:
zamawiaj 4cy nie przewi duj e koniegzpo spi zawiadarni gnia,innych podmiot6w.

,i,",,,

\ttanie:
- co ma nvierat protokol z oglgdzin?

Odpowiedi: ,1.,11, , ,,,. j,., 1 ,,.,,t , ir,
Protok6l z oglgdzin powinien zawierac oprs stanu faktycznego: dzialek polozonych wpasie
drogowym. Ponadto inne istotne informacje maj4ce ztaczenie. dla niniejszego opracowania
np. ewentualne wygrodzenia s4siednich nipruchomo-r,ci y,.ty- pasie.

\ttanie:
Zestawienie 

'tabelaryczne 
nierugfiomoici . wg .dg.lg,9v,o,4e.go wzoru - BRAK wzoru w

opublikowanych dokumentach. Proszg o wz6r.

Odpowied2:
Dolqczonozestawienietabelaryczne::tl,':]i.

\ttanie:
Proiekty wnioskdw do BGiK i do BMMiSP - BRAK wzoru w opublikowanych dokumentach.
Proszg owz6r. ,.i+ : , ,,;r,,, ..,,,,.r'i1i',

OdpowiedZ:
dol4czono wz6r pisma do BMMisF'arMwz5r wniosku o zrniang do BGiK

\ttanie: "'|: 
i

wniosek do BGiK - jaki operat trthiiirrrly ma byt poiu)ctany we wniosku do BGiK?..r j. ,. .,-. .i:l

Odpowiedf: ''l'"' i -"'r-) r'" '': i ;

Przy wniosku do BGiK - nr operatunale|y powolad jezeli taki jest w zbiorze BGiK.

' '.:
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\ttanie 3:
- Czy Zamawiajqcy udostgpni Wykonuwcy dokumenty informujqce o kategorii drogi
publicznej?

OdpowiedZ:
zamawiajqcy udostEpni informacje na temat kategorii drogi po podpisaniu umowy.

l,r, ,,i , i ,,,,1 lrr.
\ttanie 4:
W jakiei forruie Zamctwiajqcy uriostgpni Wykonowcy inwentarz archiwum ZDM? (wersja
papi er ow a czy el e hr onic zna)

OdpowiedZ:
Dokumenty archiwalne ZD}d sE w wersji papierowej.

\ttanie 5:
I. Zgloszenie pracy geodezyjnej i pozyskanie danych z B&K - ok 3 tygodni
2. Pozysknnie mapy zasadniczej celem przedlozenia do Biura architehury - ok I tydzieit

Odpowiedf:
Punkty I i 2 mogqby6 realizowane'rownolegle:

fiitanie 6: 
?'::iiL. ' '"i ' iii :)'': !

3. Pozyskanie z Biura Architeirturyt linii rozgraniczajqcych - 4 tygodnie przy zalo1eniu,
2e linie te zostaly wczeiniej oDracowqne bqdz r:ie wymagajq szczegfilowego
opracowania.

Odpowiedf: I

Zamawiaj4cy rezygnuj e z Wkazutia uSciSlonego pJzqbiegu linii rozgraniczaj4cych uzyskany
z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st- Warszawy. Zaktualizowano
stosownie Opis Przedmiotu Zamow, enia.

ffitanie 7:
4. Zowiadomienie o ogtgdzinacli - ?

tygodnie)
( w'g wyjainieri Zamau,iajqcego jeili np. KPA - 3

-i i -r' ,i-' ,{OdpowiedZ: (i .t: (!; .t
Zawiadomienia o oglEdzinach nie s4 \ ymagane przezZamaw;,aj4cego.

\ttanie 8: :e :, ,,. , ,.,
5. Pomiar ahualizacyjny, opracou)anie wytniftfiw pomiant i zloienie operatu do ODGiK

- 2 tygodnie '

',. i:ii: i,.rOdpowiedZ: ,,1.,. , ., ,i ,,

Zamawiajqcy nie wymaga od Wykonaw ty przekazania lwyirik6w pomiaru do ODGiK.

\ttonie 9:
6. lveryfikncja operatu w oDGiK 6ug,o,bpgnyc,,h,tgrrp!46W - 8 tygodni, a w przypadku

r e aii acj i' p, oly no tere ni e' ri)ieiniay p r agc, -p otudnie do I 2 tygo dni,

I.J . 221 55-89-288, zzo@zdm.waw.p)



zamawraiqcy nie wymaga od wykonawcy weryfikacji-operptu w oDGiK.

\ttaniel0: ',..t,",, '-iir;l ,,1,',l',.,

7. Przygotowanie dokumentacji dla Zamawiajqcego - 2 tygodnie

OdpowiedZ: i:,. .'r i.i,' , ;. .:,

Zamawraj4cy przyjmuje do wiadorribSei,. , ', ',,;,.:., , , ' , r,,.',,; ;;

\ttanie 11:
Czy Zamawiajqcy przewiduie przeriluienie terminu no realizacjg umowy ze wzglgdu na
op6inienia niezale2ne od lAykonawci,- (oczekiwanie na anali)g z Biuri Archiiktury,
oczekiwanie na poiwiadczenie dokumentfw przez BGiK).

OdpowiedZ:
zamawiai4cy nie przewiduje przedluzenie terminu na realizacjg.

Odpowiedf:

Opis Przedmiotu

I J.221 55-89-288, zzo@zdm.waw.p!

Jednoczesnie Zamawiaj4cy informuje, iz zamieszczana swojej stronie internetowej zal4czniki
do OPZ:


