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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Budowa dr6g rowerowych: ul. Saska, Egipska, Bora - Komorowskiego oraz pas6w
rowerorvych: ul. Meissnera, Abrahama, Umirfiskiego oraz uzupelnienie drt6g
rowerowych ul. Jugoslowiarfiska i ul. Fieldorfa w ramach projekt6w z budZetu
partycyparyjnego"

Numer postgpowania ZDMNM/DZP /21 nN I 18120

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. 1 pkt 3 i
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z p62n. zm.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawc6w oraz zmienia treS6

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wieniapoptzez skorygowanie przedmiar6w rob6t oraz
zmianE terminu skladania i otwarcia ofert.

Pytanie 1. W zrviqzku z zamiarem zloLenia oferty w postgpowaniu przetargowym pn.
,,Budowa dr6g rowerowych: ul. Saska, Egipska, Bora - Komorowskiego oraz pas6w
rowerowych: ul. Meissnera, Abrahama, Umirfiskiego oraz uzupelnienie drt6g
rowerowych ul. Jugoslowiarfiska i ul. Fieldorfa w ramach projekt6w z budietu
partycypacyjnego", nr postgpowania ZDM/[dMIDZPl2ltPNllSl20 zwracamy sig do
Zamawiaj4cego z proSb4 o informacjg, cr! Zamawiaj1cy dopuSci zastosowanie
prefabrykat6w drogowych (krawginiki, oporniki, betonowa kostka brukowa, plyfy
betonowe, obrze?a') o parametrach niezgodnych z zarzqdzeniem nr 168212017
Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23.10.2017r. w zakresie ich wyprodukowania w
oparciu o betony na bazie krusryw kamiennych bazaltowych i nawierzchni plukanej.
ChcielibySmy zauwaLy(., Le prefabrykaty spelniajqce powyZsze wymagania nie sQ

obecnie dostgpne w obrocie handlowym na terenie kraju.

OdpowiedZ.L Zxnawiaj4cy informuje, i2 zmienia trefi(, SIWZ w ten spos6b, Ze zarrieszcza
prawidlowy przedmiar (w zalqczeniu). Zast4piono plyty z grysem bazaltowym, zwyklym.
Ponadto nale?y dokonad ztniany w dokumentach ten spos6b, 2e trzeba usun46 z zipowanych
plik6w dotyczqcych Dokumentacji kolejno: w Zadanit B w foldetze "1" oraz "2" folder
"kosztorys";w zadaniu C folder "Kosztorys";w zadaniu D folder "Przedmiar".

Pytanie 2. Zwracam sig z pytaniem, cry oSwiadczenie skladane w terminie 3 dni od
zamieszczenia informacji z otwarcia ofert o przynaleLnoSci lub braku przynaleLnoSci do
tei samej grupy kapitalowej moina zlotry(. w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Maj4c na uwadze obecny stan
epidemiologiczny panuj4cy w Polsce forma zloLenia dokument6w elektronicznie
ograniczylaby wyjazdy poza miejsce pracy.



Odpowied2 2. Zanawiapcy wyraza zgodg.

Pytanie 3. Zgodnie z pkt. 19 SIWZ 19.2.7. W przypadku wniesienia wadium w formie
innej nt? pienigZna powyisry dokument w oryginale naleiy zloiry(. w siedzibie
Zamawiaj4cegon II pigtro pok6j 214, gdzie zostanie wydane stosowne zaSwiadczenie o

zloZeniu wadium, kt6re naleiy dol4cryd do oferty.

Czy w zrvi4zku z zaistnial4 sytuacj4 panuj4cej epidemii, w celu ograniczenia
bezpo6rednich kontakt6w, Zamawiaj4cy przewiduje wniesienie wadium w formie
elektronicznej?

Odpowied2 3. Zarnawiajqcy vryruha zgodE na skladanie wadium w innej formie niz pieni4dzu

w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym wystawcy dokumentu - drog4

elektronicznQ na adres: dzp@zdm.waw.ol - przed uplywem terminu skladania ofert.

Pytanie 4. Jaki okres gwarancji i pielggnacji zieleni nalety wycenid w kosztorysie

ofertowym?

OdpowiedZ 4. W przetargu zastosowaliSmy kryerium gwarancji. Pytanie jest

bezprzedmiotowe.

Pytanie 5. Prosimy o wyjaSnienie:

a) wg projektu: rysunek G0C2-PW-D-07, szczegfil B, w-wy asfaltowe w konstrukcji
nawierzchni Scie2ki rowerowej s4 nastgpuj4ce:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACSS gr.3 cm,

- w-wa wi4i4caz betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm,

Natomiast z przedmiaru rvynika, ze konstrukcja Scieiki rowerowej obejmuje

nastgpuj4ce warstwY:

- poz.28 d.4: podbudow^z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o gr. po

z^ggszczeniu 4 cm

- poz.35 d. 4.: nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych AC 16W

o gruboSci 4 cm (w-wawi4L4ca)

- poz.36 d. 4: Scieika rowerowa o gruboSci po z ggszszeniu 3 cm (warstwa Scieralna)

ACSS

Por6wnuj4c konstrukcje oceniamy, irc w-wa wi4L4ca zostala dwukrotnie policzona w
przedmiarze rob6t w poz. 28 i 35. Prosimy o zrveryfikowanie przedmiaru wzglgdem

projektu i udzielenie odpowiedzi czy nalelry wycenid roboty zgodnie z przedmiarem
rob6t?
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Odpowied2 5. Dubluj4ce warstwy zostaNy usunigte - zostal przygotowany nowy przedmiar z
poprawnymi warto Sciami.

Pytanie 6. Prosimy o wyjaSnienie:

a) wg projektu: rysunek G0C2-PW-D'07, szczegilN F, w-wy asfaltowe w konstrukcji
nawierzchni zjazdu s4 nastgpujqce:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACSS gr.3 cm,

- w-wa wi4ilqca z betonu asfaltowego AC16W gr.9 cm,

Natomiast z przedmiaru wynika, ze konstrukcja zjazdu obejmuje nastgpuj4ce warstwy
asfaltowe:

- poz. 29 d.4: podbudowa z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o gr. po
zaggszczeniu 4 cm

- poz. 34 d.4,2 nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych AC 16W
o gruboSci 4 cm (w-wawi4L4ca)

- poz. 37 d. 4z Scie2ka rowerowa o grubo5ci po zaggszczeniu 3 cm (warstwa Scieralna)
ACSS

Por6wnujqc konstrukcje oceniamy, Le w-wa wiqt4ca zostala dwukrotnie policzona w
przedmiarze rob6t w poz. 29 i 34. Prosimy o zrveryfikowanie przedmiaru wzglgdem
projektu i udzielenie odpowiedzi czy naleiry wycenid roboty zgodnie z przedmiarem
rob6t?

OdpowiedZ 6. Dubluj4ce warstwy zostaly usunigte - zostal przygotowany nowy przedmiar z
poprawnymi wartoSciami.

Pytanie 7. W projekcie opis tech. Do proj. Wykonawczego pkt 5.5 Projektant wskazal,
Le ,rna odcinkach ozn czonych na planie sytuacyjnym prace prowadzid rgcznie, bez
korytowania sprzgtem mechanicznym". Prosimy o uzupelnienie przedmiaru o pozycjg
dotyczqc4 rgcznego wykonania rob6t ziemnych.

OdpowiedZ 7. W poprawionym przedmiarze zostala ujgta pozycja dla prac wykonywanych
rgcznie.

Pytanie 8. Prosimy o potwierdzenie, czy w zakresie rob6t Wykonawcy jest wykonanie
ekspertyzy dendrologicznej pzed i po rvykonaniu inwestycji o kt6rej mowa w projekcie
wykonawcrym b. drogowej oraz w pi5mie zarzqdu zieleni
zzw .2s2.6220.328.20 I 9.BPI ?

OdpowiedZ 8. Analiza dendrologicznazostala ujgta w poprawionym przedmiarze.

Pytanie 9. Prosimy o uzupelnienie przedmiaru o poz. dotycz4ce ekspertyzy
dendrologicznej.
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Odpowied2 9. Analiza dendrologicznazostala ujgta w poprawionym przedmiarze.

10. Prosimy o uzupelnienie przedmiaru o poz. dotycz4ce ogrodzenia ochronnego drzew i
krzew6w zgodnie z wymaganiami pisma Zarz1duZieleniZZW.ZSZ.6220.328.2019.BPI.

OdpowiedZ 10. Przedmiar zostal uzupelniony o pozycjg dotycz4cqtymczasowego ogrodzenia

ochronnego

Pytanie 11. Prosimy o wyjaSnienie jak Zamawiaj4cy widzi realizacjg inwestycji w
aspekcie pkt 16 i 19 zapis6w pisma 22W.252.6220.328.2019.8PI? ok 213 odcinka
Scie2ki rowerowej jest odsunigta od jezdni, lub znajduje sig w obrgbie zasiggu koron
drzewl cny w rwi4zku w powyZsrym Zamawiaj4cy dopuszcza uZycie np. malych

ladowarek do wykonania tych odcink6w bez koniecznoSci zastosowania mat
antykompresyjnych? Cry naleLy przewidzie$ ze ziemia z wykop6w oraz materialy b9d4

dostarczane rgcznie, np. taczkami? Zwracamy uwagg, 2e przedmiar rob6t obejmuje

tylko wykonanie rob6t ziemnych mechanicznieza pomocQ koparek.

Odpowied2 11. W poprawionym przedmiarze rob6t wykonanie prac r1cznie zostalo ujgte w
zakresie 20Vo, roboty rEczne nale|y wykonad w zbliheniu do drzew na oznaczonych

odcinkach (rysunki GCB23.PW.D.0I. Plan sytuacyjno-wysokoSciowy czl. oraz

GCB23.PW .D.02. Plan sytuacyjno-wysokoSciowy cz2.). Zarrawiaj4cy dopuszcza wykonanie

pozostalych rob6t ziemnych nazaznaczonych odcinkach npi zapomoc4 malych koparek.

Pytanie 12. Maj4c na uwadze pkt 16 i 19 zapis6w pisma 22W.252.6220.328.2019.8PI
cry w Zamawiaj4cy dopuszcza wjazd pojazd6w i sprzgtu mechanicznego na trawniki
przezn czone do odtworzeniabez uiycia mat antykompresyjnych?

Naleiry nadmienid,2e koszty odtworzeniazniszczonych trawnik6w (dostawa material6w,

wyw6z ziemi z wykop6w itp. ) bede kilkukrotnie nihsze nii zastosowanie maty

antykompresyjnej i/lub rgczny transport np. taczkami.

Odpowiedz 12. P\yty antykompresyjne musz4 byt bezwzglgdnie stosowane w obrqbie koron

driew. Zadaniem plyty antykompresyjnej jest zabezpieczenie gruntu przed zaggszczeniem i
ochrona system6w korzeniowych. W terenie jest mo2liwoS6 skladowania material6w na

obszarach trawnik6w - tereny do uzgodnienia na wprowadzeniu z ZZW. ZZW przyzwala na

skladowanie material6w na trawnikach w oddaleniu od drzew bez zastosowania mat

antykompresyjnych. OczywiScie trawnik musi byd odtworzony zgodnie ze sfittk4 ogrodnicz4.

Nie mozna roile2dhai terenu pod drzewami. Nale2y w obrgbie drzew stosowa6 maty

antykompresyjne.

Pytanie 13. Czy Zamawiaj4cy dopuszcza wykonanie dr6g technologicznych z ptyt MON
zamiast z mat antykompresyj nych?

OdpowiedZ 13. Dopuszcza sig stosowanie plyt MON w oddaleniu od drzew. W zblizeniu do

drzew nale?y stosowa6 plyty antykompresyjne.

Pytanie 14. Zamawiaj4cy przewidzial 2e odtworzenie
obszarze s4siaduj4cym z robotami drogowymi w pasie o
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pozycia uwzglgdnia odtworzenie trawnik6w r6wnie2 po ewentualnych. drogach
technologicznych?

OdpowiedZ 14. Powierzchria odtworzenia trawnik6w nie uwzglgdnia powierzchni dr6g
technologicznych

Pytanie 15. Czy w poz. 24 d. 4 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem naleLy
zastosowad mieszankg gotow4 z betoniarni?

odpowiedZ 15. Nalezy zastosowai mieszankg z dowozu z betoniarni.

Pytanie 16. Czy Zamawiaj4cy potwierdza, te w poz. 32 d.4 Nawierzchnie z kostki
kamiennej cigto/lupanej 8/11 cm naleiy zastosowad kostkg z dw6ch bok6w cigtq a z 4
lupanq?

OdpowiedZ 16. NaleZy zastosowai kostkg granitow4 z cigtymi 2 bokami i 4 powierzchniami
lupanymi

Nowv termin skladania i otwarcia ofert:

Termin skladania ofert: 08.04.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 08.04.2020 r. godz. l1:00

w zwiqzku z powyhszym w rczdziale I slwz pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymujq nowe
brzmienie:

8.12' ,,Ofertg nale?y umie6cid w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiaj4cym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by(, oznaczone
nazw4 (firmq) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres ZarzEd Dr6g Miejskich
ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa oraz opisane
,,Budowa dr6g rowerowych: ul. saska, Egipska, Bora - Komorowskiego oraz
pasrfw rowerowych: ul. Meissnera, Abrahama, Umiriskiego oraz uzupelnienie
dr6g rowerowych ul. Jugoslowiarfiska i ul. Fieldorfa w ramach projekt6w z
budZetu partycypacyjnego", Nr postgpowania ZDMNMIDZPI2I/PN118/20. Nie
otwierad przed dniem 08.04.2020 r. do godz.ll:00.,,

13.1. ,,Oferty powinny byi zlo2one w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy
ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 08.04.2020 r. do godziny 10:00."

l5.l' ,,Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiajqcego przy ul. Chmielnej 120,
w Warszawie, w sali nr L, w dniu 08.04.2020 r. o godz. 1l:00."

W wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia,
Zamawiaj4cy dokona zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt 1)
ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

JednoczeSnie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajqcy mezwlocznie
po zunieszczeniu zmiarry tresci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieh
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