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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie inwestycji z budietu partycyparyjnego pod nazw4 ,,Bulwar nad Trasq
LazienkowskQ - chodnik i zieleri"
Nr postgpowania: ZDI$4.TUMIDZP 17 IPN l7 120

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. I pkt
3\ oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zambwiefi Publicznych (Dz. U.
z 2019, poz. 1843) odpowiada na pytania Wykonawcy oraz dokonuje zmiany treSci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wieniapoprzez korektg dokumentacji projektowej oraz
zmiang terminu skladania i otwarcia ofert.

$rtanie I
Zwracamy sig z uprzejmq proSba o podanie konstrukcji nawierzchni drogowych jakie nale1y
uwzglgdni6 dokonujqc kalkulacji ceny ofertowej. Konstrukcje podane w przedmiarach rozni4
sig od konstrukcji w uzgodnieniu inspektora ZDM (rys. PRZEKROJE) zar6wno grubo5ciq
poszczeg6lnych warstw konstrukcyjnych jak r6wnie2 materialem.

Odpowiedi
Przekroje powinny by6 zgodne z zapisami przedmiaru:
Chodnik zplyl betonowych 50x50cm:
- warstwa odcinaj4ce zaggszczone mechanicznie o gruboSci l0 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gruboSci
l5cm
- chodnik z plyl antysmogowych o wymiarach 50x50cm na podsypce cementowo piaskowej,
spoiny wypelnione zapraw4 cementow4,

Chodnik z plyl granitowych 50x50cm:
- warstwa ulepszonego podloZa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm:l.5MPa gr. l5cm
pod nawierzchnie z plyt granitowych,
- wzmocniona podbudowa z kruszyw lamanych o grubosci po zagQszczeniu lOcm,
- podbudowa betonowa o gruboSci po zag1szczeniu 28cm pielggnowane piaskiem i wod4
- chodnik zplyt granitowych na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypelnione zaprawq
cementow4,

Nawi erzchnia mineraln a z lepiszczem 2ywicznym.
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- podbudowaztluczniakamiennego 0131,5 o gruboSci po zagQszczeniu l0cm,
- warstwa dynamiczna - mieszanka Zwirowo kamienista 0/l6mm, gr 5cm,
- nawierzchnia mineralna z kruszywa zlepiszczem Zywicznym pod altany i stojaki rowerowe
gruboS6 5cm,

Pas separujqcy z kostki kamiennej:
- warstwa odcinaj4ce zaggszczone mechanicznie o grubo6ci l0 cm,
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w iloSci 25kglm2, warstwa o gruboSci po
zaggszczeniu 15cm,
- pas separujqcy o szer. 0.3m z kostki kamiennej, granit jasnoszary o wym. 9/l I cm na
podsypce cementowo piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem.

W zwiqzku z powylszym Zamawiajqcy wprowadza korektg w Dokumentacji
projektowej usuwaj4c z niel rysunek PRZEKROJE. Powy2sze zamiesza na swojej stronie
www.zdm.waw.pl w oddzielnym pliku

Nowv termin skladania i otwarcia ofert
Skladanie ofert: 06.03.2020 r. g. 10:00
Otwarcie ofert: 06.03.2020 r. g. 10:30

w zwi4zku z powyzszym w rozdziale I SIWZ pkt 8. 12., r3.r., I 5. 1., otrzymuj4 nowe
brzmienie:

8.12. ,,Ofertg nale2y umieSci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemo2liwiaj4cym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by(, oznaczone nazwE
(firme) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zaru4d Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa orM opisane Wykonanie inwestycji z budzetu partycypacyjnego
pod nazw4 ,,Bulwar nad Trasq Lazienkowsk4 - chodnik i zieleri" Nr postgpowania
ZDMIUMIDZPITtPNITl20. Nie otwierad przed dniem 06.03.2020r. do godz. 10:30".
13.1. ,,Oferty powinny by6 zloilone w siedzibie Zamawiajqcego w Warszawie przy
ul. chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 06.03.2020r. do godziny l0:00',
15.1. ,,Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie ZamawiajEcego przy ul.Chmielnej 120, w
Warszawie, w sali nr 1, w dniu 06.03.2020r., o godz. 10:30,'

W wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiaj4cy
dokona zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt l) ustawy pzi.
JednoczeSnie zgodnie z art. l2a ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajqcy niezwlocznie po
zarnieszczeniu zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zamowieri Publi"rny"h,
zamieszcza informacjg o zmianach na stronie internetowej.
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