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Dot. : postgpowania prowadzonego w trybie przetar gu nieograniczonego na:
,, Nasadzenia zieleni w pasie drogitt
Nr p ostgpowania ZDMMMIDZP B3 nN D8 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 Zam6wiefi Publicznych (Dz. U. z 2019, poz.
1843) odpowiada na pytania Wykonawc6w.

Pytanie nr I
W SIWZ w pkt. 4.1I jest informacja,izZamawiaj4cy dopuszczamoZliwoS6 zar6wno
skladania ofert czgSciowych jak i zlohenie ofert na wszystkie czEici zam6wienia. Natomiast w
formularzu oferty pkt. 3 jest napisane, iz Wykonawca mohe zloiry| ofertg na maksymalnie
dwie dowolnie wybrane czgSci zam6wienia.Bardzo proszg o wyjaSnienie, kt6re wytyczne s4

poprawne? JeSli w SIZWZ - w6wczas nalely wprowadzil zmiarry do formularza oferty.

OdpowiedZ:
W odpowiedziZarrawiaj4cy zmienia zapis w Formularzu oferty:
Bylo:
,.UWAGA!
Wykonawca mote zNo?y(, ofertg na maksymalnie dwie dowolnie wybrane czgSci

zam6wienia."

Powinno by6:

,UW&!
Wykonawca moie zloiry(, ofertg na wsrystkie dowolnie wybrane czgSci zam6wienia."

Pytanie nr 2
Czy Zarnawiajqcy mohe udostgpnid na swojej stronie przedmiary (wg kt6rych Wykonawca
ma przygotowad kosztorysy) w wersji edytowalnej? Znacznie usprawni to Wykonawcom
przygotowanie ofen.
Odpowiedi:
Zarnawiajqcypozostawiazarieszczon4wersjgprzedmiar6wbezzmian.
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Pytanie nr 3
W PTOJEKCiE - REMONT SKRZYZOWANIA ULIC MARSZAI,KOWSKA. KROLEWSKA,
w rozdziale: Przygotowanie terenu pod nasadzenia jest napisane, ze w celu przygotowania
rabaty nale|y zdjqt nairerzchnie z masy bitumicznej wraz z podbudowami. Czy prace te le24
po stronie wykonawcy?
Odpowiedf:
W miejscu projektowanych rabat, na dziefi wykonywania dokumentacji projektowej 

2

znajduje sig nawierzchnia nieprzepuszczalna. Przygotowanie terenu poprzez zdejmowanie
masy bitumicznej nie le?y w zakresie umowy. Zakres umowy obejmuje tylko prace
ogrodnicze.

Pytanie nr 4
W projekcie REMONT SKRZYZOWANIA ULIC MARSZALKOWSKA- KROLEWSKA.
tabela roSlin zawiera krzew: Ligustrum vulgare 'Londense'- l367szt. W przedmi arze nie ma
tego krzewu do wyceny . Cz-y nale?y uj4i go w wycenie?
OdpowiedZ:
Przedmiar zavieraprawidlowe dane do wyceny prac ogrodnicrych.

Pytanie nr 5
Czg6( I - Nasadzenia przy parkingu budynku Nowy Zjazd I zakada posadzenie drzew
Carpinus betulus 'Frans Fontaine' o obwodzie pnia 20cm, natomiast w kosztorysie w pozycji
18.d2 do wyceny podano Carpinus betulus 'Frans Fontaine' o Srednicy pnia na 5 cm min 20
cm. Zakladajqc,Zejest to blad i do wyceny mamy przyjql drzewo o obwodzie 20cm, chcemy
zwr6ci6 uwagg, 2e takie drzewa bgd4 dostgpne na przelomie paldziemlka i listopada2020.
Termin wykonania czgSci 1 to 6 miesigcy od dnia podpisania umowy. Czy w zwi4zku z tym
Zamaw iaj 1cy dopuszc za wy dluheni e terminu wykonania rob6t?
OdpowiedZ:
Zamairajqcynieprzewidujezmianyterminurealizacjiumowy.

Pytanie nr 6
W nawi4zaniu do postgpowania nr ZDMN}I4|DZP133|PN|ZS|2} na ,,Nasadzenia zieleni w
pasie drogi" zwracamy sig z proSb4 o doprecyzowanie kt6ry z parametr6w dotycz4cych
wymiar6w drzew ma zostad przyjgty do wyceny ceny ofertowej, a nastgpnie do wykonania
zam6wienia.
W udostgpnionych przezZamawiajqcego przedmiarach podana jest Srednica drzew, natomiast
w projekcie budowlano-wykonawczym obw6d drzew. R62nica ta znacz1co wptrywa na
wyceng oruz p62niejsze wykonanie zam6wienia.
OdpowiedZ:
Parametr drzew dotyczy obwodu pni. Dane liczbowe zawarte w przedmiarze powinny
dotyczy| obwodu drzew. Wyceng nale2y robi6 wigc zuwzglEdnieniem obwod6rv.

Pytanie nr 7
W zwi4zku z przygotowywaniem oferty nazadanie pn.,, Nasadzeniazieleni w pasie drogi"
zwracam sig z pytaniem jakie parametry roSlin nale?y przyjq(, poniewaZ te zprzedmiaru nie
s4 tozsame ztymi z dokumentacji.
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Odpowiedf:
Jeheli w poszczeg6lnych czgSciach przetnguwystgpujE rozbieznoSci pomigdzy parametrami
materialu ro$linnego zawartego w przedmiarze i opisach to obligatoryjne s4 parametry
zaw arte w przedmiarach.

W wyniku zmiarry treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, ZamawiaJEcy
przedluha termin skladania i otwarcia ofert zgodnie z art.38 ust 6 Pzp.
Nonvy termin skladania i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert: 20.04.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 20.04.2020 r. godz.11:00

Rozdzial I SIWZ pkt 8.13., 13.1., 15.1. otrzymuj4 nowe brzmienie:
,,8.13. Ofertg nale?y umieScid w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by( oznaczone nazwq
(firme) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zaru4d Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane:

,,Nasadzenia zieleni w pasie drogi." Nr postgpowania ZDMNMIDZPB3PN?S/2O. Nie
otwierad przed dniem 20.04.2020 r. do godz. 11:00".

,,13.1. Oferty powinny byl zlolone w siedzibie Zarnawiaj4cego w Warszawie przy ul.
Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 20.04.2020r. do godziny 10:00."

,,15.1. Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej I20, w
Warszawie, w sali nr I w dniu 20.04.2020r., o godz. 11:00."

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zarn6wienia, Zamawiaj4cy
dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt 1 Pzp.

Zgodnie z art. 12a ust 3 Pzp riezwlocznie po zarrieszczeniu zmiany treSci ogloszenia
o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieh Publicznych, ZarnawiajEcy zamieszcza informacje
o zmianach na stronie intemetowej.
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