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D oty czy : po stgpowan ia pr ow adzone go w trybi e pr zetar gu nieo graniczone go na :

wykonanie inwestycji pn.: ,rPrzebudowa tzrv. placu pigciu Rog6w".

Nr postgpowania ZDMNM|DZP I 63 IPN I 5 5 120.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zuzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publiczrych (Dz.U. z 2019r., poz. lB43 t pOin.
zm.), w mvi4zku z pytaniami otrzymanymi od uczestnik6w postgpowania odpowiadu nu
pytania oraz dokonuje zmiany tresci SIWZ:

Pytanie l:
W zal4czonej dokumentacji brakuje rysunk6w element6w maNej architektury: p5R-pW-A-
712' P5R-PW-A-741, P5R-PW-A-742,P5R-PW-A-743. Proszg o uzupelnienie dokumentacji.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy dokonuje zmiany SIWZ Rozdzial V Dokumentacja techniczna poprzez
zarieszczenie rysunk6w malej architektury.

Pytanie 2:
Czy w zakresie lm6wienia jest przebudowa Innogy Stoen? Je2eli tak, prosimy o
zarcieszczenie przedmiar6w. Informujemy, 2e udostgpniony PW TOM II - proj. nt"nry"^y
zawiera ww. zakres rob6t.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuj e, 2e przebudowa sieci Innogy znajduje sig w zakresie rob6t do
wykonania. Zamawiaj4cy dokonuje zmiany SIWZ Rozdzial VI Przedmiary rob6t oraz strona
tytulowa kosztorysu poprzez zmiang w przedmiarach. Zostale zalEczony nowy przedmiar
rob6t.

Pytanie 3:
Dot. kosztorysu i222tzm20kr instalacje elektryczne (kable trakcyjne). prosimy o
potwierdzenie,2e nale|y ulozyt, kabel YAKI lx630+2x2.5 w iloSci 236 m".Informujemy, ze
w udostgpnionym projekcie Pw TOM II - Proj. Elektryczny - kable trakcyjne w zestawieniu
material6w jest podana iloS6 310 m. Ponadto w zaNqczniku nr t warunti techniczne nr
2172 2018 Tramwaje Warszawskie - kable trakcyjne powinny by6 typu yAKI 0,6/1 kV
625+2x2,5 mm2.
OdpowiedZ:
Zanatwaj4cy dokonuj e zmiany SIWZ Rozdzial V Dokumentacjatechniczna orazkozdzial VI
Przedmiary rcb6t oraz strona tytulowa kosztorysu.
Zamawiaj4cy uzupelnil dokumentacjg o zaktualizowany opis projektu wykonawczego
przebudowy sieci trakcyjnej z prawidlow4 iloSciq i rodzajim kabla. Zal(;;|lalizowane w tym
zakresie zostaly r6wnieZ przedmiary.



Pytanie 4:
Piosimy o udsotgpnienie rysunk6w: lawki na placu - typ 1, lawki na placu typ 2,lawki na

placu - typ 3, kosza na Smieci. Informujemy, 2e nr rysunk6w wskazane w kosztorysie

iZZOt 
^ZO^p(zieleri+mala 

architektura) piz, ZS-Z} dotycz4ce komory c.o., komory instalacji

artystycznej, plyiry PrzY drzewre -

OdpowiedZ:
ZaiawiajEcy dokonuje zmiany SIWZ FiozdziaN. V Dokumentacja techniczna poptzez

zatnieszczenie rysunk6w malej architektury.

Pytanie 5:
Piosimy o udostgpnienie rysunku nr P5R-PW-A-732 stojaka na rowery, o kt6rym mowa w

kosztorysie \220tzm20mp (zieleri+mala architektura) poz.29 Informuj emy,2e w zamieszonej

dokumentacji brak jest rysunku o tym numerze'

0dpowiedZ:
Zaiawiqqcy dokonuje zmiany SIWZ Rozdzial V Dokumentacja techniczna poptzez

zamieszczenie rysunk6w malej architektury'

Pytanie 6:
igodnie z warunkami przebudowy oiwietlenia nr ZDM-TS1-1.7044.124.2018'GAN typ oraz

Iilor stup6w i oprai powiniei Uyt uzgodniony z Wydzialem Ksztaltowania Przestrzeni

publicznej Biura Archiiehury i Planowania Przestrzennego Urzgdu Miasta St' II/arszawy'

Pro szg o uzupelnienie br akuj qce go uzgo dnienia'

odpowiedz: 
nrrie zmianv SIWZ nie brakuj4cego uzgodnienia typu

Zamawiaj1cy dokonuj e zmiany SIWZ poprzez zamreszczel

oraz koloru stup6w i opraw oswietleniolvych z Biurem Architektury i Planowania

Przestrzennego m. st. WarszawY.

Pytanie 7:
W udostgpnionych przedmiarach brak jest przedmiaru n1 usunigcie kolizji kabli Innogy onz

przedmiaru nu tui"rpr.eczenie kabli. Projekt usunigcia kolizji jest nieuzgodniony' czy

wykonawca w wycenie ma uwzglgdnid uzgodnienie projektu w Innogy?

OdpowiedZ:
zamawiajqcy dokonuj e zmiany slwz RozdziaNV Dokumentaciatechnicma orazRozdzial vI
Przedmiary rob6t otaz strona tytulowa kosztorysu'

Zamawiqqcy uzupelnil dokgmentacjg o uzgodnienie projektu przebudowy sieci Innogy'

Zostaje zalqczony nowy przedmiar rob6t'

Pytanie 8:
W dok r-.ntacji projektowej dostgpnej pod linkiem ,,Dokumentacja technicTf,:ra - 2 czqS6" jest

dostgpny projekt foni*"y (sciezka ponizej): Dok.-

t."tttr._"r,-t\oPz_c--"\zat4cznlk_l_do_oPZ-cz9s6 2\P5R PW - TOM II'

*ler.beRANzowy pRoJEKT BuD-wya\pw roM II - PROJ. FONTANNA. w czesci

opisowej projektu fontanny jest inform acja, 2e s4 4 rysunki dotycz4ce fontanny: Za\qcznlk m

1 - Schemat szafy zasiiaj4co steruj4cej fontanny; P5R-PW-F-101 Schemat techniczny

fontanny; p5R-PW-F-102 Pizewod6wfontanny i rozstaw urz4dzeh; P5R-PW-F-103 Przekr6j

przezoLi"g fontanny i filtracyjny. Nie ma ich w 2adnym folderze. Prosimy o udostqpnienie

wy hej wymienionYch Plik6w.
OdpowiedZ:
Zaiawiajqcy dokonuj e zmiany SIWZ Rozdzial V Dokumentacja techniczna.

Zamawiq1cy uzupelnil dokumentacjg o rysunki technicme wykonania fontanny.

Pytanie 9: 
.)



Proszg o udostgpnienie zdjg6 pogl4dowych lub rysunk6w element6w malej architektury. Do
dokumentacj i nie zal4czono wszystkich rysunk6w.

Odpowiedf:
Zamawiaj1cy dokonuje zmiany SIWZ Piozdzial V Dokumentacja techniczna poprzez
zamieszczenie rysunk6w malej architektury.

Pytanie 10:

Wnosimy o zmiang warunku udzialu w postgpowaniu doSwiadczenia Kierownika rob6t
drogowych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci

inzynieryjnej drogowej bez ograniczefi,kt6ry przez co najmniej 18 miesigcy bral udzial w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabykach nieruchomych wpisanych do rejestru
lub inwentarza mrrzeum bgd4cego instytucj4 kultury na I I miesigcy bral udziaN w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow
lub inwentarza muzeum bgd4cego instytucj4 kultury - Zarnawiajqcy przewiduje okres

realizacji do 30.06.2021. czyliprzez okres mniejszy ni?l1 miesigcy, ty,rr samympostawiony
warunek jest zbyt wyg6rowany do przedmiotu zam6wienia, Wm samym ma wplyw na

o graniczenie konkurencj i".
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy podtrzymuje warunek udzialu w postgpowaniu we wskazanym zakresie.
Informujemy, ze warunek ten wynika bezpoSrednio z zapis6w art. 37c Ustawy o ochronie
zabytk6w i opiece nadzabytkami (tj. zdnia 6 lutego 2020 r.Dz.IJ.22020 r. poz.282).

Pytanie 11:

Prosimy o przesunigcie terminu skladania ofert z dnia28.07. na 04.08. z uwagi na naloZenie
sig problem6w pandemii i koniecznoSci czgsciowo zdalnej pracy oraz dodatkowo sezonu
urlopowego, eo przy tak skomplikowanym technicznie przedmiocie zan6wienia pozwoli na
rzetelnq i prawidlowo przygotowanE wyceng.

OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy uprzejmie informuje,2e termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu zostaje odpowiednio wydlulony, maj4c na uwadze art. 38 ustawy
Pzp oraz w taki spos6b, aby umoZliwii Wykonawcom wlaSciwe przygotowanie oferty .

Pytanie 12:

Jaki rodzaj drewna dopuszczony jest do wykonania siedzisk lawek oraz blat6w? Na
rysunkach wskazane jest drewno dgbowe, w opisie z kolei bukowe.
Odpowiedf:
Zamawiqqcy informuj e, 2e siedziska lawek na Placu powinny zostal wykonane z drewna
dgbowego.

Pytanie 13:

Jaki beton nale?y zastosowad do wykonania malej architektury - na rysunkach wskazane jest
lastryko, w opisie beton architektoniczny.
Odpowiedf:
Zamawiajqcy informuje, ze podstawy siedzisk na Placu powinny zostai wykonane z takiego
samego materialu co warstwa Scieralna ptyt typu A projektowanych na nawierzchni Placu
(czgS6 piesza), alebez kruszlrva o najwigkszej frakcji.
Pytanie 14:



Brak rysunk6w kosza na Smieci (w przedmiarze pomylone s4 numery rysunk6w). Prosimy o

uzupelnienie dokumentacj i.

Odpowiedf:
Zamawiajqcy dokonuje zmiany SIWZ RozdziaN V Dokumentacja techniczna poprzez

zartieszczenie rysunk6w malej architektury.

Pytanie 15:

Brak rysunku stojaka rowerowego (w przedmiarze pomylone s4 numery rysunk6w). Prosimy

o uzupelnienie dokumentacji.

0dpowiedi:
Zatnawiajqcy dokonuje zmiany SIWZ P..:ozdzial V Dokumentacja techniczna poprzez

zamieszczenie rysunk6w malej architektury.

Pytanie 16:

W przedmiarze llo(;6 opornika betonowego podana jest w jednostkach m3, dla ulatwienia

kosztorysowania bardzo proszg o podanie mb.

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy dokonuj e zsrtiany SIWZ RozdziaL VI Przedmiary rob6t oraz strona t5rtulowa

kosztorysu.
Zamawiaj qcy informuj e, ze skory g owal o dp owi e dn i4 p ozy cj g w prze dmi arze.

Pytanie 17:

W przedmiarze pod nazw4 ,,zabezpieczenie sieci przed wrastaniem korzeni" widniej4 dwie

pozycje: ekran przeciwkorzeniowy orazruty oslonowe zpodan4 iloSci4 ,,zestaw 1". Bardzo

proszg o sprecyzowanie iloSci obu pozycji, atakle rozmiat rury oslonowej.

OdpowiedZ:
Zarnawiaj4cy dokonuj e zmiany SIWZ Ptozdzial V Dokumentacja technicma orazRozdzial VI
Przedmiary rob6t oraz strona tytulowa kosztorysu.
Zarnawiqqcy uzupelnil dokumentacjg o zestawienie materialowe zabezpieczenia kahdego z

drzeworazzakttalizowalodpowiedniepozycjewprzedmiarze.

Pytanie 18:

Parametry drzew sq niezgodne - stosunek Srednicy pnia do Srednicy bryly jest zaburzony.Tak

du2e drzewo przy Srednicy 130cm mabardzo male szanse na przetrwanie. Czy zamawnj4cy

bierze pod uwagg zmiany parametr6w drzew,b4d2zaakceptowanie bryly o Srednicy 160cm,

co z kolei niesie za sobq, zmiarry w rozstawieniu modul6w antykompresyjnych.

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy bezpoSrednio przed ogloszeniem przetargl pozyskal informacje, z kt6rych
wynika, Le w renomowanych europejskich szk6tkach drzew dostgpne s4 klony polne o

Srednicy pnia ok. 60 cm i Srednicy bryly korzeniowej ok. 140 cm.

Pytanie 19:
Po czyjej stronie, Inwestora czy Wykonawcy sQ formalnoSci zwi4zane z zawarciem umowy

na usunigcie kolizji z INNOGY STOEN OPERATOR?

OdpowiedZ:
Zawarcie umowy na usunigcie kolizji z lwrogy Stoen operator lety po stronie

Zamawiajqcego.
Pytanie 20:



Kt6ra ze stron Inwestor czy Wykonawca ponosi koszty zwi1zane z zawarciem umowy na
usunigcie kolizji z INNOGY STOEN OPERATOR?

OdpowiedZ:
Koszty zawarcia umowy na usunigcie kolizji zlnnogy Stoen Operator ponosi Zamawiajqcy.

Pytanie 21:

Prosimy o informacj Q czy w ofercie nale?y uj46 agregaty dla zabezpieczenia ci4gto3ci dostaw
energii dla odbiorc6w INNOGY STOEN OPERATOR? Je2eli naleiry uj46 w wycenie
agregaty prosimy o okreSlenie iloSci i mocy agregat6w.

OdpowiedZ:
Zamawiaiqcy informuje, 2e w ofercie Wykonawca nie musi ujmowai agregat6w
zabezpieczaj 4cych ci4glo Si do staw energii.

Pytanie22:
Zv,nacarty sig z proSb4 o 'dol4czenie do dokumentacj i przetargowej rysunku z sylwetkE
proj ektowanej oprawy oSwietleniowej do iluminacj i drzew .

OdpowiedZ:
zamaw iaj qcy dokonuj e zmiany s I wz Ro zdzial v D okume ntacj a te chniczna.
Zamawiajqcy dolqczyl do dokumentacji opis oraz rysunek sylwetki oprawy oSwietleniowej do
iluminacji drzew.

Pytanie 23:
Zwracamy sig z proSb4 o dol1czenie do dokumentacji przetargowej rysunku z sylwetk4latarni
oSwietlaj4cej pomnik usytuowany obok fontanny (latarnia LILIA).
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, 2e o5wietlenie rzeLby, jak r6wnie2 wykonanie samej rzei,hy,
znajduje sig poza zakresem zam6wienia.

Pytanie24:
Prosimy o wyjaSnienie warunku udzialu w postgpowaniu w zakresie doSwiadczenia
Kierownika rob6t drogowych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoSci inzynieryjnej drogowej bez ograniczef1 kt6ry przez co najmniej 18 miesigcy bral
udzial w robotach budowlanych prowadzonych przy zabykach nieruchomych wpisanych do
rejestru lub inwentarza mvzeum bgd4cego instytucj4 kultury - czy wskazany wym6g jest
odpowiednikiem zakresu przedmiotu zam6wienia?
Odpowiedi:
Zamawiajqcy informuj e, 2e wskazany warunek udzialu w postgpowaniu wynika bezpoSrednio
z zapis6w att. 37c Ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (tj. z dnia 6 lutego
2020 r.Dz.U.22020 r. poz.282),

Pytanie 25:
Zvnacamy sig z proSb4 o weryfikacjg kosztorysu pod wzglgdem iloSci (ptozycja
17d.1.1(kosztorys 13kpl, projekt 8 ), pozycja 22d.I.l (kosztorys 4lszt projekt g+6szt )
wystgpuj4 rozbiehnoici w iloSciach migdzy kosztorysem a dokumentacj4 projektow4.
OdpowiedZ:
ZamawiajEcy dokonuj e zmiarry SIWZ Rozdzial VI Przedmiary rob6t oraz strona tytulowa
kosztorysu.
ZamawiajEcy informuj e,2e ntteryfikowane zostaly odpowiednie pozycje kosztorysu.

Pytanie 26:



Zwracarty sig z proSb4 o weryfikacjg kosztorysu pod wzglgdem ilo6ci (pozycja 19d.1.1

,,MontaZ przewod6w do opraw oSwietleniolvych wci4ganych w slupy, rury oslonowe i

wysiggniki - Kabel YKYZo 3x2,5mm2 - kpl 16, )" ilo56 komplet6w przewod6w r6zni sig od

iloSci opraw.

Odpowiedf:
Zanawnj4cy dokonuj e zmiany SIWZ Rozdzial VI Przedmiary rob6t oraz strona $rtulowa

kosztorysu.
Zartawiaj4cy informuj e, 2e mreryfikowana zostala iloSi wskazanei pozycji przedmiaru i
pozostaje bezzmian(16 kpl). Pozycjaw nowych przedmiarach zmienila numer na27d.1.l'

Pytanie2Tz
W kosztorysie instalacje elektryczne oSwietlenie ZDM w pozycji 23d.1.1jest opis Akcesoria

kpl.1 prosimy o wyjaSnienie co nale?y uj4i w wycenie tej pozycji?'

0dpowiedZ:
Zatnawiqycy dokonuj e zmiany SIWZ RozdziaN VI Przedmiary rob6t oraz strona tytulowa

kosztorysu.
Zamawiaj4cy informuj e, Le wskazana pozycja w kosztorysie zostala rozbita na poszczeg6lne

skladowe.

Pytanie 28:

Prosimy o dodanie opisu opraw jakie naleZy ptzyiEl do wyceny w pozycjach 21.d.1.1 i

22d.I.L w projekcje brak oznaczefioprawa projektor typ A i oprawa projektor typ B'

Odpowiedf:
Zamawiajqcy dokonuj e zmiany SIWZ Ftozdzial V Dokumentacja technicma.

Zamawiij4cy doNqczyl do dokumentacji opisy opraw oznaczonych w projekcie jako typ A

i typ B.

Pytanie 29:

Zvtracamy sig z proSb4 o weryfikacjg kosztorysu pod wzglgdem iloSci wystqpuj4

rozbieznoSci w iloSciach migdzy kosztorysem a dokumentacj4 projektow4 - zestawienie

material6w. Prosimy r6wnie2 o weryfikacjg typ6w kabli migdzy kosztorysem a dokumentacjQ

projektow4 - zestawienie material6w.

Odpowiedi:
ZamawiajEcy informuje, 2e zweryfikowane zostaly wskazane w pozostalych pytaniach

pozycje kosztorysu.

Pytanie 30:

Zvnacamy sig z proSb4 o uzupelnienie material6w przetargowych o kosztorys na roboty

mri4zare zprzebtdow4 sieci innogy STOEN.

Odpowiedi:
Zamawiaj4cy dokonuj e zmiany SIWZ Ptozdzial VI Przedmiary rob6t oraz strona tytulowa

kosztorysu.
Zamawiajqcy informuj e, 2e przedmiary zostaly uzupelnione

zal4czony nowy przedmrar rob6t.

Pytanie 31:

o odpowiednie pozycje. Zostaje



Bardzo proszg o zarnieszczenie na stronie internetowej Zamawiaj4cego PZT z projektowan4

lokalizacjq odwodnienia liniowego Recyfix Hicap".

Odpowiedi:

Zamawiaj4cy informuje, 2e lokalizacja odwodnienia liniowego jestzawnta na rysunkach P5R

PW-A-100 i P5R PW-A-101. Informacja o parametrach rozwiqzafi jest natomiast zawarta w
opisie technicznym projektu architektonicznego w pkt. 9.1 oraz w projekcie wodno-
kanalizacyjnym.

Pytanie 32:

Projekt zakada wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego frakcji 0131,5, natomiast w

specyfikacja m6wi o podbudowie z kruszywa lamanego niesortowanego 0163. Proszg o

potwierdzenie ze podbudowy z kruszywa lamanego nalely wykona6 z k'ruszywa frakcji

013r,5.

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy potwierdza, 2e podbudowg naleiry wykona6 z I'ruszywa lamanego naleLy

wykonad z kruszywa frakcji 0131,5.

Pytanie 33:

,,Prosimy o potwierdzenie, 2e niedopuszczalne jest uzycie: kruszyw sztucmych (np. zuZel

wielkopiecolvy) i kruszyw z recklingu, do wykonania warstw podbud6w.

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuj e, 2e zgodnie z dokumentacj4 projektow4 nale7y stosowa6 kruszywo
pochodzenia naturalnego. Nie dopuszcza sig zastosowania kruszyw sztucznych.

Pytanie 34:

W przedmiarue dotycz4cym zakresu malej architektury Zamawiaj4cy w pozycjach25 d.2,26

d2,27 d.2,28 d.2 wskazal rysunki wedlug kt6rych wykonane majE byd lawki i kosze. Proszg

o dol4czeni e szczeg6Lowych rysunk6w.

Odpowiedf:
Zamawiaj4cy dokonuje zmiany SIWZ RozdziaL V Dokumentacja technicma poprzez
zamieszczenie rysunk6w malej architektury.

Pytanie 35:

W przedmiarze dotyczEcym zakresu malej architektury Zamawiaj4cy w pozycjach 33 d.2,34
d.2, 35 d.2 wskazal wykonanie lawek poza placem. Wykonawca mtraca sig z proSb4 o

doszczeg6lowienie zakresu tj. przedstawienie wymiar6w iilub wizualizacji ww. element6w.

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy dokonuje zmiarry SIWZ Rozdzial V Dokumentacja techniczna poprzez
zamieszczenie rysunk6w malej architektury,
Zamawiajqcy informuje, 2e uzupelnil dokumentacjg o rysunki malej architektury. Dla
kategorii ,,lawki poza placem" nale2y zastosowa6 tzw. lawkg warszawsk4 z podlokietnikiem
oraz jej wariant bez podlokietnika, a takhe lawkg warszawsk4 plask4 bez oparcia i bez
podlokietnika.

Pytanie 36:

W przedmiarze dotyczqcym zakresu malej architektury Zamawiaj1cy w pozycji 36 d.2

wskazal sezonow4 oslong przed zasoleniem. Wykonawca zwraca sig z pro5b4 o



doszczeg6lowienie materialu z jakiego oslona ma by6 wykonana, chyba 2e Wykonawca ma
dowolnoS6 w tym zakresie.

Odpowied2:
Zamawiaiqcy informuje,2e do wyceny nale2y przyjq(, oslong o wymiarach 1l0xl10x40cm
wykonan4 z wodoodpornej lakierowanej plyty mdf 18mm l4czonej na gierunek ze
wzmocnieniem Scianek od strony wewngtrznej, z otworem w g6rnej plaszczyinie o Srednicy
r6wnej 40cm, dzielonej na p6l i klamrowanej.

Pytanie 37:

W przedmiarze dotyczqcym zakresu malej architektury ZamawiajEcy w pozycji 38 d.2
wskazal wykonanie komory obslugi rze1by czasowej o wym. I50x250x200 cm. Wykonawca
zwraca sig z proSb1 o doszczeg6lowienie formy oraz materralu z jakiego komara ma byd
wykonana, chyba 2e Wykonawca ma dowolnoSi w tym zakresie.

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy informuje, ze komorg nale2y wykona6 z betonu W8 o Scianach gruboSci 15cm i
spodzie o gruboSci 20cm. NaleZy przewidzie6 koniecznoS6 otworowania oraz p6iniejszego
zaizolowarria otworu, w celu wpuszczenia do komory przewod6w sieciowych.

Pytanie 38:

W przedmiarze dotyczqcym zakresu malej architektury Zarnawiaj1cy w pozycji 38 d.2
wskazal wykonanie komory obslugi rzehby czasowej o wym. 150x250x200 cm. Prosimy o

potwierdzenie lub zaprzeczenie, ze w zakresie niniejszej inwestycji jest zakup, dostawa i
montaZ rze2by, jeSli tak prosimy o zarnieszczenie dokumentacji w tym zakresie (forma,

materi al, w inalizail a) .

Odpowied2:
Zamawiq4cy informuje,2e w zakresie przedmiotowego zam6wienia znajduje sig wykonanie
komory obslugi rzeLby tymczasowej wraz z wlazarri i pokrywami wlazow. W zakresie
zam6wienia nie znajduje sig zakup, dostawa i montaZ ne1by oraz towarzysz4cych jej
instalacj i dZwigkowej.

Pytanie 39:

W przedmiarze dotyczqcym zakresu malej architektury Zamawiaj4cy w pozycji 37 d.2

wskazal wykonanie komory fontanny o wym. 200x200x200 cm. Wykonawca zvmaca siE z

proSb4 o doszczeg6lowienie formy wykonania i/lub ewentualnych wytycznych, chyba 2e

Wykonawca ma dowolnoS6 w tym zakresie.

Odpowied2:
Zamawiajqcy dokonuj e zmiany SIWZ Ptozdzial V Dokumentacja techniczna.
ZamawiajEcy uzupelnil dokumentacjg o rysunki techniczne wykonania komory fontanny.

Pytanie 40:

W Projekcie Wykonawczym ETAP III - PROJEKT ZIELENI, wskazano zabezpieczenie

drzew w formie krat stalowych o wym. 200x200 cm ocynkowanych, malowanych
natryskowo. Wykonawca zNvraca sig z proSb4 o wskazarie czy material moZe byi stal4

ocynkowan4 malowan4 proszkowo.

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy informuj e,2e material krat stalowych zabezpieczaj4cych drzewa moze by6 stal4
ocynkowan4 malowan4 proszkowo.



Pytanie 41:

W Projekcie Wykonawczym ETAP III - PROJEKT DROGI w Konstrukcji wzmocnienia
frezowanej jezdni na dlugoSci przystanku autobusowego w ul. Kruczej (FRl, KR4) wskazano

zastosowanie wzmocnienia konstrukcji w technologii Sluny Seal. Czy Zamawiaj4cy
przewiduje akceptacjg materialu zamiennego siatki stalowej na siatkg szklan4lub wgglow4 o
parametrach nie gorszych niz referencyjne i tym samym wyrazi zgodg na zmiang technologii
wykonania wzmocnienia.

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informqe, 2e nale2y zastosowad siatkg stalow4 zgodnie z dokumentacj4
projektow4.

Pytanie 42:

W Projekcie Wykonawczym ETAP III - PROJEKT DROGI w Konstrukcji wzmocnienia
frezowanej jezdni na dlugoSci przystanku autobusowego w ul. Kruczej (FRl, KR4) wskazano

zastosowanie wzmocnienia konstrukcji w technologii Slurry Seal. W Konstrukcji
wzmocnienia frezowanej jezdni w miejscach naraZonych na deformacjg trwal1w ul. Kruczej i
Szpitalnej w strefie przed i na skrzyZowaniach (FR2, KR4) wskazano wzmocnienie
wykorzystuj4c siatkg szklano-wgglow4. Czy Zarnawiajqcy przewiduje wykonanie Konstrukcji
wzmocnienia frezowanej jezdni na dlugoSci przystanku autobusowego w ul. Kruczej (FRl,
KR4) w takiej samej formie?
OdpowiedZ:
Zarnawiajqcy informuj e, 2e w przypadku pokrywania sig obszarowego stosowania siatki
szklano-wgglowej z siatk4 stalowE, nale?y zastosowai oba typy siatek.

Pytanie 43:

W Projekcie WykonawczymETAP III - PROJEKT DROGI w Konstrukcji nawierzchni placu
z plyt prefabrykowanych maj4 zostat zastosowane plyty wielkoformatowe o wym.
2I85x2185x180 mm. Wykonawca zvvraca sig z proSb4 o uzasadnienie gruboSci 18 cm.
Prosimy o udostgpnienie zaloAefi i obliczeri na podstawie kt6rych przyjgto gruboSi
nawierzchn i z plyt z betonu' architektonic zne go.

Odpowiedi:
Zamawiajqcy informuje,2e zal.o2eniem przyjgtym w projekcie jest wykonanie nawierzchni
daj4cej odpowiednie parametry wytzymaloSciowe dotyczEce przenoszenia obciqaeh od ruchu
autobusowego. ZaloAenia i obliczenia dla wskazanych plyt zawarte s4 w dokumentacji
projektowej: Projekt drogowy, PW.D-CZQSC.C ZBROJENIE. Zanawiajqcy dopuszcza
indywidualne zaprojektowanie plyt o mniejszej gruboSci przy zachowaniu zakJadanych
parametr6w wytrzymaloSciowych (dopuszczalne obcipenie charakterystyczne kolem
autobusu). Indywidualny projekt podlega akceptacji Zamawiaj1cego i Projektanta oraz
IwZyniera Kontraktu. Dopuszcza sig zar6wno rozwi4zarrie plyt wylewanych dwuwarstwowo,
,,mokre w mokre" przyjmujqc doln4 warstwg z betonu towarowego a g6rn4 warstwg Scieraln4
z betonu architektonicznego, jak i przygotowanie caloSci plyt z betonu jak do warstwy
Scieralnej, pod warunkiem zachowania parametr6w wymienionych w opisie technicznym i
specyfikacjach. Wykonawca bgdzie zobowiqzany dostarczyi rysunki warsztatowe dla
wszystkich typ6w plyt oraz autorskich element6w malej architektury, zar6wno w przypadku
kiedy, bgdzie rcalizowal elementy zgodnie z dokumentacj4, jak i w przypadku kiedy bgdzie
na etapie wykonawczym postulowal o dopuszczen ie rcmvi4zaft zamiennych.



Pytanie 44:

W Projekcie Wykonawczym ETAP III - PROJEKT DROGI w Konstrukcji nawierzchni placu
z plyt prefabrykowanych maj4 zostaf zastosowane plyty wielkoformatowe o wym.
2185x2185x180 mm. Z uwagi na rozbie2no$ci w udostgpnionej dokumentacji Wykonawca
zvwaca sig z proSb4 o wskazanie technologii produkcji plyt tj. beton architektoniczny czy tet
standardowa prefabrykacj i z zachowaniem wskazanych parametr6w.

OdpowiedZ:
Zarnawiajqcy informuje, ze technologia wykonania ptytle?y po stronie Wykonawcy. Nalezy
wykona6 plyty zgodnie z dokumentacj4 projektow4 prTy zakladanych wymaganiach
wytrzymaloSciowych wg projektu zbrojenia (PW.D-CZQSC.C ZBROJENIE) i projektu
drogowego orazzaldadanym wykoriczeniu warstwy nawierzchniowej. Dopuszcza sig zar6wno
rozwi4zanie plyt wylewanych dwuwarstwowo, ,,mokre w mokre" przyjmuj4c doln4 warstwg z
betonu towarowego a g6mq, warstwg Scieraln4 z betonu architektonicznego, jak i
przygotowanie caloSci plyl z betonu jak do warstwy Scieralnej,'pod warunkiem zachowania
parametr6w wymienionych w opisie technicznym i specyfikacjach. Wykonawca bgdzie
zobowiqzarry dostarczyd rysunki warsztatowe dla wszystkich typ6w plyt oraz autorskich
element6w malej architektury, zarSwno w przypadku, kiedy bgdzie realizowal elementy
zgodnie z dokumentacj1, jak I w przypadku kiedy bgdzie na etapie wykonawczym postulowal
o dopuszcz enie rczwiqzania zamienne go.

Pytanie 45:

W Projekcie Wykonawczym TOM II - CZESC ARCHITEKTONICZNA zaproponowano

wykonanie plyt prefabrykowanych z betonu architektonicznego: Beton architektoniczny pasa

ruchu w ulicy Szpitalnej i Brackiej. Natomiast Projekcie Wykonawczym - ETAP III -
DROGI Konstrukcja nawierzchni jezdni w ul. Szpitalnej ma by6 wykonana z betonu

cementowego dyblowana i kotwiona. Wykonawca zwraca sig z pltaniem czy nawierzchnia

przedmiotowej ulicy ma byd z betonu cementowe go czy tez architektonicznego?

Odpowiedf:
Zamawiaj1cy informuje, 2e nawierzchnig jezdni ulicy Szpitalnej w granicach Placu nale|y
wykonad z betonu cementowego z wykoriczeniem warstwy wierzchniej zgodnie z

wymaganiami bran?y architektonicznej. Nawierzchnig jezdni ulicy Szpitalnej na odcinku na
p6lnoc od Placu do skrzyZowania z ulic4 G6rskiego naIe|y wykonad zgodnie z wymaganiami
bran?y drogowej.

Pytanie 46:

Przedmiotowy projekt zaklada wykorzystanie wielu material6w nawierzchniowych

koniecznych do zatwierdzenia w formie element6w referencyjnych. W czgSci opisowej

projektu zaproponowano ilo$6 pr6bek: ,,Przed wykonaniem elementu referencyjnego/mock-

upu wykona6 pr6bki o wielkoSci 0.5x0.5m dla r6znych sklad6w i dla r62nego typu obr6bki

powierzchni - iloS6 pr6bek minimum 10. Nadz6r Autorski Architektoniczny ma prawo

zuZqda| wykonania dodatkowych pr6bek w celu uSciSlenia wymagari wizualnych dla

wykonywanych element6w w sytuacji gdy przedstawione dotychczas pr6bki nie spelniaj4

wymog6w zapisanych w projekcie wykonawczym oraz nie zyskaj4 akceptacji Nadzoru

Autorskiego Architektonicznego" Wykonawcazwraca sig z pytaniem do Zamawiaj4cego, czy

iloS6 pr6bek moZe zostat zmniejszona o polowg tj. min. 5".

Odpowiedf:
Zamawiajqcy informuje, 2e nale?y przedstawii do akceptacji minimum l0 pr6bek.

Jednoczesnie Zamawiaj4cy informuje, 2e skorygowal opis projektu w celu tszczeg6lowienia
l0



zasad akceptacji pr6bek przez Nadz6r Autorski. Nadz6r Autorski w nvi4zku z t4 zmianq
bgdzie mial trzy dni robocze na akceptacjg bqdL odrzucenie przedstawionych przez
Wykonawcg pr6bek i element6w referencyjnych/mock-up' 6w.

Pytanie 47:

Przedmiotowy projekt zaHada wykorzystanie wielu material6w nawierzchniowych

koniecznych do zatwierdzenia w formie element6w referencyjnych. Kazdy material z betonu

architektonicznego, jak r6wnie2 elementy malej architektury z zalo2enia projektowego bgdzie

mia,t zdecydowanie dluhszy czas zatwierdzeh, z uwagi na przygotowanie pr6bek, rcZim

technologiczny itd. I wplynie na wydluzenie prac. Czy Zanawiajqcy zaHada przedluhenie

kontraktu z uwagi na decyzje i akceptacje Nadzoru Autorskiego i Konserwatorc?

Odpowiedi:
Zanawiajqcy informuje,2e nie zakdada terminowego aneksowania umowy z WykonawcEna
podstawie wskazanej w p1'taniu. Jednoczefinie Zamawiajqcy informuje, 2e skorygowany
zostal opis projektu architektonicznego w celu uszczeg6lowienia zasad akceptacji pr6bek
przezNadz6r Autorski. Nadz6r Autorski w zwipku ztqzmianEbgdzie mialtrzy dni robocze
na akceptacj g bqd? odrzucenie przedstawionych przez Wykonawcg pr6bek i element6w
referencyj nych/mock-up' 6w.

Pytanie 48:

W dokumentacji przetargowej stwierdzono brak SST dla projektowanej mieszanki na warstwg

Scieraln4 SMA 8, KR 3-4. Wnosimy o potwierdzenie,2e mieszankg na warstwg ScieralnE z

SMA 8, KR 3-4 nale?y zaprojektowad zgodnie z obowiqzuj4cymi wymaganiami

technicznymi WT-l, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostaNy wdroZone zarzqdzeniani
nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dr6g Krajowych i Autostrad 22014 roku.
Odpowiedf:
Zamawiajqcy informuje, 2e jako mieszankg na warstwg Scieraln4 dla KR 3-4 nale?y stosowa6
mieszankg mastyksowo-grysow4 SMA 85 PMB 45180-65 wg WT-l, WT-2 2014.

Pytanie 49:

W dokumentacji przetargowej stwierdzono brak SST dla mieszanki na warstwg

wiey?qcqtwyr6wnawcz4 AC 16 W, KR 3-4. Wnosimy o potwierdzenie, 2e mieszankg na

warstwg wiqzqcE AC 16 W, KR 3-4 nale?y zaprojektowat zgodnie z obowiqnqj4cymi

wymaganiami technicznymi WT-l, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostaly wdrozone

zarzqdzeniaminr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dr6g Krajolvych i Autostrad 22014 roku".
OdpowiedZ:
ZamawiajEcy informuje, 2e jako mieszankg na warstwg wiqz4c1 dla ruchu KR 3-4 nale?y
stosowa6 mieszankg mineralno-asfaltow4 AC WMS 16W PMB 25155-60 wg WT-l, WT-2
20t4.

Pytanie 50:
W dokumentacji przetargoWej stwierdzono brak SST dla mieszanki AC WMS 16, KR 3-4.

Wnosimy o potwierdzenie,2e mieszankg AC WMS 16, KR 3-4 naleay zaprojektowad w
oparciu o obowi4zuj4ce wymagania techniczre WT-l, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty
zostaly wdrozone zarzqdzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dr6g Krajowych i
Autostrad 220T4 roku.
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Odpowiedi:
Zamawiajqcy informuje,2e jako mieszankg na warstwg wi4z4c4 dla ruchu KR 3-4 naIe?y
stosowai mieszankg mineralno-asfaltow4 AC WMS 16W PMB 25155-60 wg WT-I, WT-2
2014.

Pytanie 51:

Dotyczy SST-PZT-454-2 W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania

mieszankg AC 22W dla kategorii ruchu KR 3-4 na asfalcie 50170. Wnosimy o wyraZenie

zgody na zastosowanie do mieszanki AC 22 W, KR3-4 asfaltu 35150. Proponowana zmiana
jest zgodna z dokumentem technicznym WT-2 2010 i obowi4zuj4cymi wymaganiami WT2-

2014 oraz pozwoli zwigkszyl odpomoS6 mm-a na deformacje trwale, 4 w konsekwencji

v'ry dtu?y 6 okres eksploatacj i nawierzchni.

Odpowiedi:
Zamawiaj4cy informuje,2e jako mieszankg na warstwg podbudowy dla ruchu KR 3-4 nale?y
stosowai mieszankg mineralno-asfaltow4 AC WMS 22P 35150 wg WT-l, WT-2 2014.

Pytanie 52:

Wnosimy o wyrazenie zgody na zastosowanie typowej mieszanki na warstwg podbudowy AC

22 P 35150, KR 3-4 wg. obowi4zuj4cych wymagari technicznych WT-l, WT-2 2014 w

miejsce wskazanej do zastosowania mieszanki AC 22 W, KR 3-4, kt6rE stosuje sig na

warstwg wiaylqc4.

Odpowiedi:
Zamawiajqcy informuj e, 2e jako mieszankE na warstwg podbudowy dla ruchu KR 3-4 nale?y

stosowa6 mieszankg mineralno-asfaltow4 AC WMS 22P 35150 wg WT-l, WT-2 2014.

Pytanie 53:

Dotyczy SST-PZT-454-2 przedstawiono wymagania dla projektowanej mieszanki mineralno-

asfaltowej AC 22 W, KR 3-4 w oparciu o nieaktualne wymagania techniczne WT-l, WT-2

2010. Przywolane dokumenty techniczne zostaly zaktualizowane i zastqpione wymaganiami

WT-l, WT-2 2014. Wnosimy o wyrazenie zgody na zmiang wymagari w odniesieniu do mm-

a i projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o

obowi4zuj4ce dokumenty technicme WT-l, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostaly

wdrozone zarzqdzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dr6g Krajolvych i Autostrad z

2014 roku.

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, 2e mieszanki asfaltowe nalezy wykona6 zgodnie z wymaganiami
wT-l i wT-2 2014.

Pytanie 54:

Wnosimy o potwierdzenie, 2e do projektowanej mieszanki AC 16 W, KR 3-4 nale?y

zastosowa6 asfalt drogowy 35150 zgodnie 2pkt.8.2.2.1 tablic4 10 wg. WT-2 2014".

Odpowiedf:
Zamawiaj4cy informuj e, 2e jako mieszankg na warstwg wiqz4c1 dla ruchu KR 3-4 nale2y
stosowa6 mieszankg mineralno-asfaltow4 AC WMS l6W PMB 25155-60 wg WT-I, WT-2
2014.
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Pytanie 55:

Specyfrkacj e za.wierajq wiele blgd6w i niejasnoSci w zakresie wymagari, kategorii ruchu i

wytycznych do projektowania. Wnosimy o potwierdzenie, 2e na przedmiotowym zadaniu

naleZy zastosowad mieszanki zaprojektowane wg. obowi4zuj4cych wymagan WT-l, WT-2

2014 dlakonstrukcji KR 3-4.

OdpowiedZ:
Zaiawiaj4cy informuje, Ze mieszanki asfaltowe naleZy wykona6 zgodnie z wymaganiamt

wT-l i wT-2 2014.

Pytanie 56:

Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zarnavtiajqcy dopuszcza zastosowanie material6w i

technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera si9

o stare, nieakfualne lub wycofane normy?

Odpowiedi:
Zamawiaj4cy informuj e, 2e w kaZdym takim
nadzoru inwestorskiego o akceptacjq nowego

o zaktualizowane normy i wytyczne techniczne.

przypadku nale?y wyst4pi6 do inspektora

materialu lub technologii opierajqcej sig

Pytanie 57:

W przedmiarue i220tzm20mp w pozycji 20 iloSd opornika betonowego podana jest w
jednostkach m3, proszg o korektg na mb".

Odpowiedf:
Zamawiajqcy dokonuj e zmiany SIWZ Rozdzial VI Przedmiary rob6t oraz strona tytulowa

kosztorysu.
Zamawiaj4cy informuje, ze skorygowana zostala odpowiedniapozycjaw przedmiarze.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6in.
zm.) dokonuje zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zan6wienia w spos6b

nastgpuj4cy:
l) zmiang dotychczasowego pkt 8.12. SIWZ na nastgpuj4cy:

8.12. Ofertg na\ely umieScid w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytarie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byl oznaczone nazw4
(firm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zaruqd Dr6g Miejskich ul. Chmielna

120, 00-801 Warszawa oraz opisane:

,,Oferta na: Wykonanie inwestycji pn.: ,,Przebudowa trw. Placu Pigciu Rog6d', Nr
postgpowania ZDMNMIDZPI63/PNi55/20. Nie otwieraf przed dniem 07.08.2020r. do
godz.11:30".

2) zmiang dotychczasowego pkt 13.1. SIWZ na nastgpuj4cy:

13.1. Oferty powinny by(, Aolone w siedzibie Zarnawiaj4cego w Warszawie przy ul.

Chmielnej 120, Kancelaria, wterminie do dnia 07.08.2020 r. do godziny 10:00.
3) zmiang dotychczasowego pkt 15.1. SIWZ na nastgpuj4cy:

15.1 . Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej I20, w
Warszawie, w sali nr I w dniu 07.08.2020 r., o godz. 11:30.

4) zmiang Opisu Przedmiotu Zambwienia poprzez dodanie w pkt II ust. 1 ppkt 54)
doty czqcego dokumentacj i powykonawczej tj. :

,,54) przekazaniaZarnawiaj4cemu wrazz dokumentacj4 powykonawczqpelnej dokumentacji
warsztatowej form sluz4cych do produkcji wszystkich typ6w prefabrykowanych plyt
betonowych wbudowanych w nawierzchnig Placv oraz specyfikacji i opisu material6w
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uzytych do produkcji form i samych plyt w zakresie pozwalaj4cym na ich ponown4
produkcjg."
OTAZ

konsekwentnie zmienia sig zapis ostatniego akapitu (zmianaprzywolanego ppkt 5a) tj.:
,,Wszystkie wymienione w punktach 1-54 czynnoSci Wykonawcu *.alo6.i wykona we
wlasnym zakresie w ramach koszt6w wlasnych.,'
W pozostalym zakresie OPZ pozostaje bezzmian.

5) Zostaj1 zal4czone poniZej wymienione dokumenty do SIWZ Ptozdzial V
Dokumentacj a techniczna :

- STWiORB w zakresie dotycz4cymnawierzchni
Placu,
- rysunek projektu iluminacji drzew.

z prefabrykowanych plyt betonowych na

6)zmianE dotychczasowego pkt 16.2.3.Ad.d) slwz Rozdziall na nastgpuj4cy:
Wykonawca, w przypadku zadeklarowania w ofercie, bgdzie zobowipzany do przygotowania
jednego filmu informacyjno-promocyjnego na temat inwestycji. Film powinien prezentowad
w przystgpny i atrakcyjny spos6b obraz przed rozpoczEciem, w trakcie, i po zakoriczeniu
inwestycji. Material powinien byf przygotowany w spos6b przykuwaj4cy uwagg, oparty na
ciekawym pomySle. Film powinien zostai przekazany ZamawiajEcemu w terminie 7 dni od
daty zgloszenia gotowoSci do odbioru koricowego przedmiotu umowy. Film powinien
zawiera(' co najmniej: ujgcia stanu przed rozpoczgciem rob6t budowlanych, z grafrcznym
przedstawieniem planowanego zakresu inwestycji, ujgcia wykonane podczas rob6t i po ich
zakonczeniu, najwa2niejsze informacje o zakresie i celu inwestycji, znaki promocyjne
ustalone z Zarnawiaj4cym. Zamawiajqcy ma prawo do wniesienia uwag w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania filmu, a Wykonawca zobowi4zany jest do ich uwzglEdnienia
w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Dla filmu promocyjnego przewidziane w tym trybie
s4 2 rundy poprawek. Film powinien byi przygotowany w formacie 16:9 i w jakoSci HD.
Kuzdy z film6w powinien by6 wykonany przy uzyciu profesjonalnego sprzgtu do realizacji
tego typu material6w (kamery wideo, sprzgt do montazu itp.) z moZliwoSci4 dostosowania do
emisji na r62nego rodzaju no6nikach - np. telewizja,Intemet. Zgodnie z Ustaw4 z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostgpnoSci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiot6w publicznych (Dz.U. 2019 poz.848) filmy przygotowany przez Wykonawcg musi
by(, zgodny zwymaganiami standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

7)ulegazmianie pkt 5.1. Formularza oferty Rozdzial III SIWZ ppkt 4 na nastgpuj4cy:
,,4 . P rzy gotowanie j edne go filmu informacyj no-promocyj ne go _- * "

W wyniku zmiany Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia, ZamawiEEcy 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 niezwlocznie po
zamieszczeniu zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie lagn6wieri Publicznych,
zarnieszcza informacjg o zmianach na stronie internetowej. i I

W zalaczeniu zmienione dokumenty: i, li^ I . " ': '

l. Dokumentacja techniczna ili/ I

2.Przedmiary rob6t t\| A
3. Opis Przedmiotu Zam6wienia \l' i\
4. Formularz oferty 1 i

M.5.22t55-gg-269, zzp@zdm.waw.pl \ J
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