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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie inwestycji z budZetu partycypacyjnego pod nazwq ,,Bulwar nad Trasq
I-azienkowskg - chodnik i ziele6"
Nr postgpowania: ZDNINNITDZP 17 IPN 17 120

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. I pkt
3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowieh Publicznych (Dz. U.
z 2019, poz. 1843) odpowiada na pytania Wykonawcy oraz dokonuje zmiany treSci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wieniapoprzezuzupelnienie dokumentacji projektowej
o Szczeg6lowq Specyfikacjg Techniczn4 oraz zmiang terminu skladania i otwarcia ofert.

Pytanie I
Z uwagi na rozbie2noSci pomigdzy przedmiarem a rysunkiem ,,PRZEKROJE" proszg o
okreSlenie gruboSci warstw bitumicznych jakie nalely przyi4e do wyceny.

Odpowiedf
OkreSlenie warstw bitumicznych
Dotyczy dr6g dla rower6w:
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACSS gr 3cm,
- Warstwa wiqZqca z betonu asfaltowego ACI lW gr 4cm.
- podbudowa z kruszywa lamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie o uziamieniu
0/3l.5mm gr 15 cm (nie dopuszcza sig gruzobetonu)
- podlo2e wyprofilowane i doprowadzone do grupy noSnoSci Gl

Dotyczy wyniesionego przejScia dla pieszych:
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4an,
- Warstwa wiqizycaz betonu asfaltowego ACI lW gr 9cm.
-podbudowazasadnicza AC l6 p l4cm,
- podbudowa z kruszywa lamanego 20cm.

Pytanie 2
Proszg o okreSlenie kategorii ruchu dla zaprojektowanych nawierzchni bitumicznych lub o
zal4czenie szcze g6lowyc h spe c yfi kacj i te chni c znych.
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Odpowiedi
Konstrukcja drogi dla rower6w kategorii KR1, KR2 zgodnie z zalqczonq, Szczeg6lowq Specyfikacj4
Techniczn4.

Pytanie 3
Obrzela kamienne o wymiarach 30x8 cm - proszg poda6 rodzaj obr6bki - niekiedy warunki
zam6wienia okreSlaj4 ile stron i do jakiej wysokoSci s4 np. plomieniowane. Te parametry
wplywaj4 na ceng.

OdpowiedZ
obrze2a i krawgZniki nie wymagaj4 plomieniowania ani dodatkowej obr6bki.

\tanie 4
Krawg2niki kamienne o wymiarach2lx22 cm - proszg poda6 jaka obr6bka.

Odpowiedi
Obrze2a i krawg2niki nie wymagaj4 plomieniowania ani dodatkowej obr6bki.

Pytanie 5

Krawg2niki kamienne wystaj4ce o wymiarach 20x30 cm - te same pytania co w poz. wyaej.

Odpowied2
Obrzela i krawg2niki nie wymagaj4 plomieniowania ani dodatkowej obr6bki.

W zwipku z powyilszym Zamawiaj4cy uzupelnia Dokumentacjg projektow4 o
Szczeg6low4 Specyfikacjg Techniczn4. PowyZsze zarriesza na swojej stronie
www.zdm.waw.pl w oddzielnym pliku

Nowv termin skladania i otwarcia ofert
Skladanie ofert: 02.03.2020 r. g. 10:00
Otwarcie ofert: 02.03.2020 r. g. 10:30

W zwiqzku z powylszym w rozdziale I SIWZ pkt 8.12., l3.I ., 15. I ., otrzymuj4 nowe
brzmienie:

8.12. ,,Ofertg nale2y umieSci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemo2liwiaj4cym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byt, oznaczone nazw1
(firme) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarz4d Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane Wykonanie inwestycji z budZetu partycyparyjnego
pod nazw4 ,,Bulwar nad Tras4 Lazienkowsk4 - chodnik i zieleri" Nr postgpowania
ZDMNMIDZPIT|PNIT/20. Nie otwiera6 przed dniem 02.03.2020r. do godz. 10:30".
13.1. ,,Oferty powinny byi zlohone w siedzibie Zamawiaj1cego w Warszawie przy
ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 02.03.2020r. do godziny 10:00"
15.1. ,,Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul.Chmielnej 120, w
Warszawie, w sali nr 311, w dniu 02.03.2020r. , o godz. 10:30"

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiaj1cy
dokona zmiarry treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt I ) ustawy PZP.
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JednoczeSnie zgodnie z art. l2a ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajqcy niezwlocznie po
zarnieszczeniu zmiany tre5ci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych,
zarnieszcza informacjg o zmianach na stronie internetowej.
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