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                                                                                                       Warszawa, dnia 21.09.2020r.  

                                                                      

ZDM/DZP/2522/20/ZZ                                         

ZDM – DZP.3411.855.20.MMA                                    

                                                                                                                                                                                         

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „wykonanie 

inwestycji pn.: Część 1: Budowa drogi rowerowej od skrzyżowania Al. Stanów 

Zjednoczonych/Grenadierów po stronie wschodniej do ul. Męcińskiej wraz z 

kontraruchem w Czapelskiej i Męcińskiej; Część 2: Droga dla rowerów przy PKP 

Stadion; Część 3: Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana 

Olbrachta w kierunku stacji metra; Część 4: Remont chodnika i budowa ścieżki 

rowerowej wzdłuż Domaniewskiej; Część 5: Bezpieczne ulice: Conrada, Sokratesa i Przy 

Agorze – poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych; Część 6: Przebudowa drogi dla 

rowerów i chodnika w ramach realizacji zadania  „Nowy chodnik i drzewa wyciszające 

na granicy Ursynowa i Mokotowa”. 

 

Nr postępowania: ZDM/UM/DZP/83/PN/72/20 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 

3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 

z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) odpowiada na pytania Wykonawców oraz dokonuje zmiany 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej oraz korektę i uzupełnienie przedmiarów robót. 

 

Pytanie 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, w jakim okresie należy zapewnić 

pielęgnację zieleni, 

 

Odpowiedź 

Pielęgnację wszelkich nasadzeń należy zapewnić w okresie 3 lat od daty odbioru końcowego. 

Zamawiający informuje, że zostały w tym zakresie skorygowane przedmiary robót. 

Pielęgnacją założonych trawników Wykonawca powinien zająć się do czasu ich 

protokolarnego przejęcia przez Zarząd Zieleni m. st. Warszawy dokonanego po 

równomiernym wzroście trawy i pierwszym koszeniu dokonanego przez wykonawcę. Po 

dokonaniu pierwszego koszenia Wykonawca zorganizuje przegląd wykonanych prac, na który 

jest zobowiązany zaprosić przedstawicieli Zarządu Zieleni m. st. Warszawy oraz 

Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zarządowi Zieleni i 

Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem i obmiarem wykonanych prac 

zieleniarskich tj. zarówno trawników jak i nasadzeń. 
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Pytanie 2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuści 

zastosowanie betonowych prefabrykatów drogowych (betonowa kostka brukowa, płyty 

betonowe, etc.) o parametrach niezgodnych z zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta m. st. 

Warszawy z dnia 23.10.2017r. w zakresie ich wyprodukowania w oparciu o betony na bazie 

kruszyw kamiennych bazaltowych i nawierzchni płukanej. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta m. st. 

Warszawy z dnia 23.10.2017 r. inne rodzaje materiałów (wskazane w Zarządzeniu) są 

dopuszczalne tylko w uzasadnionych i uzgodnionych przypadkach. 

 

Pytanie 3 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie (dotyczy części 3.,  budowy 

kanalizacji deszczowej w ul. Jana Olbrachta), w której pozycji należy wycenić wykonanie 

studni ślepych na istniejących kanałach DN300mm z rur kamionkowych. Czy w zakres 

zamówienia wchodzi też likwidacja istniejących elementów kanalizacji deszczowej? 

 

Odpowiedź 

W przedmiarze została uzupełniona pozycja dot. rozebrania istniejących kanałów DN150 oraz 

pozycja dot. montażu studni ślepej na istniejącym kanale deszczowym DN300. 

 

Pytanie 4 

Dot. części 1,4 i 6 

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania robót pomiarowych, obsługi 

geodezyjnej oraz inwentaryzacji powykonawczej? Jeżeli tak prosimy o dodanie pozycji 

kosztorysowej, tak jak w przedmiarze robót dla części 2 i 3. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zgodnie z §3 ust. 2 wzoru umowy (dotyczy każdej części) 

wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy, również 

takie nieujęte w przedmiarach robót, a niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu 

umowy, w tym koszty obsługi geodezyjnej oraz koszty wykonania dokumentacji 

powykonawczej. 

 

Pytania dot. części 4: 

 

Pytanie 5 

Czy zamieszczona w dokumentacji przetargowej umowa w części 4 „umowa Dolina Służ” 

dotyczy tej części przetargu, czy Zamawiający omyłkowo ją tam zamieścił? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że wskazany plik o nazwie „umowa Dolina Służ.” został 

umieszczony w folderze ze wzorem umowy dla części 4 omyłkowo. Obowiązuje 

zamieszczony tam plik „umowa Domaniewska”. 

 

Pytanie 6 

Prosimy o podanie zgodnie z zapisami wzoru umowy par.7  ile osób ze strony Zamawiającego 

będzie brało udział w realizacji zadania - Wykonawca w ramach wynagrodzenia ma wykonać 

przesiewowe testy przeciwko Covid-19. 
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Odpowiedź 

Ze strony Zamawiającego w realizacji zadania będzie brało nie więcej niż 10 osób. 

 

Pytanie 7 

Czy materiał z rozbiórek należy do wykonawcy robót? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że materiał z rozbiórek należy do Wykonawcy robót. Wyjątek 

stanowią elementy znaków pionowych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu, takie jak na 

przykład słupki blokujące U-12c, których stan (po uzgodnieniu z Zamawiającym) pozwala na 

powtórne wykorzystanie na terenie budowy. Ponadto Zamawiający wskazuje, że Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia miejsca wywiezienia destruktu asfaltowego, gruzu 

betonowego i innych materiałów nie-bezpiecznych, pochodzących z rozbiórki, zgodnie z 

zasadami utylizacji składowania materiałów odpadowych określonymi w Ustawie o odpadach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 992). Wykonawca jest właścicielem wytworzonego 

destruktu i odpadów w rozumieniu przepisów Ustawy o odpadach oraz wytwórcą i 

posiadaczem tego destruktu i odpadów. Zagospodarowanie materiału pozyskanego z rozbiórki 

nawierzchni bitumicznych ulic objętych kontraktem z jednoczesnym obowiązkiem 

dotyczącym zadbania o wszelkie procedury środowiskowe wynikające z obowiązujących 

przepisów leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie betonowych prefabrykatów drogowych (kostka, 

płyty, krawężniki, obrzeża) o parametrach niezgodnych z zarządzeniem nr 1682/2017 

Prezydenta m.st.Warszawy z dn.23.10.2017r w zakresie ich produkcji z betonów na bazie 

kruszyw bazaltowych i nawierzchni płukanej? Produkty te nie są dostępne. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta m. st. 

Warszawy z dnia 23.10.2017 r. inne rodzaje materiałów (wskazane w Zarządzeniu) są 

dopuszczalne tylko w uzasadnionych i uzgodnionych przypadkach. W ocenie Zamawiającego 

stwierdzenie braku dostępności materiałów na rynku jest przypadkiem uzasadnionym, 

natomiast ostatecznego uzgodnienia w tym zakresie należy dokonać w trakcie prowadzenia 

robót budowlanych z przedstawicielami Zamawiającego 

 

Pytanie 9 

Czy płytki betonowe 30x30x8cm w kolorze żółtym mają być wykonane z polimerobetonu? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że płytki betonowe koloru żółtego z wypustkami, podobnie jak 

wszystkie inne elementy wbudowywanych nawierzchni, powinny zostać wykonane zgodnie 

ze specyfikacją techniczną oraz z zapisami Zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta m. st. 

Warszawy z dnia 23.10.2017 r. W związku z tym dopuszczalne są także mieszanki inne niż 

polimerobeton. 

 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający posiada uzgodniony projekt czasowej organizacji ruchu? Jeżeli tak, 

prosimy o udostępnienie. 
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 7 ust. 4 wzoru umowy przygotowanie i zatwierdzenie 

projektu czasowej organizacji ruchu powinno zostać wykonane przez Wykonawcę na jego 

koszt. 

 

Pytanie 11 

Czy w zakres przetargu wchodzi przestawienie lub odtworzenie uszkodzonych elementów 

MSI? Jeżeli tak prosimy o przedmiary robót. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że projekt nie zakłada wymiany elementów Miejskiego Systemu 

Informacji. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia zniszczeń elementów 

pasa drogowego (w tym znaków MSI), w zakresie przekazanego terenu oraz na terenie 

przyległym spowodowanych ruchem technologicznym obsługującym budowę Wykonawca 

zobowiązany będzie do dokonania odbudowy elementów pasa drogowego na własny koszt 

według zaleceń Zamawiającego, które zostaną ustalone podczas przeglądu przekazanego 

terenu po zakończeniu prac. 

 

Pytanie 12 

Czy w zakres przetargu wchodzi wycinka drzew lub zabiegi pielęgnacyjne drzew? Jeżeli tak 

prosimy o przedmiary robót. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew nie wchodzą w zakres 

zamówienia. 

 

Pytanie 13 

Czy w miejscach kolizji z bryłą korzeniową drzew  należy wykonać ścieżkę z mieszanek 

mineralno-żywiczych i krawężniki w postaci list aluminiowych? Jeżeli tak prosimy o 

przedmiary robót. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że nawierzchnię ścieżki rowerowej oraz krawężniki i obrzeża należy 

wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie 14 

Czy w zakres przetargu wchodzi przestawienie stojaków rowerowych? Jeżeli tak, prosimy o 

przedmiary robót. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że przestawienie stojaków rowerowych nie wchodzi w zakres 

zamówienia. 

 

Pytanie 15 

Czy w zakres przetargu wchodzi przestawienie wiaty przystankowej (ST)? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że przestawienie wiaty przystankowej nie wchodzi w zakres 

zamówienia. 
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Pytanie 16 

Czy w zakres przetargu wchodzi ustawienie wygrodzenia U-12a i łańcuchowe U-12b (ST). 

Jeżeli tak prosimy o przedmiary robót. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że ustawienie wygrodzenia U-12a i U-12b nie wchodzi w zakres 

zamówienia. 

 

Pytanie 17 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie atestowanego kruszywa betonowego na 

podbudowę? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że podbudowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacjami technicznymi, a materiał na podbudowę, podobnie jak na 

pozostałe warstwy konstrukcyjne, powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym przed 

wbudowaniem. 

 

Pytanie 18 

Czy bufor z kostki kamiennej należy spoinować fugą żywiczą? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że spoiny kostki kamiennej powinny spełniać wymagania określone 

w specyfikacji technicznej. W związku z tym dopuszczalne są zarówno fugi żywiczne, jak i 

wykonane z innych materiałów. 

 

Pytanie 19 

Czy w zakres robót wchodzi wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17cm (ST)? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że w zakres zamówienia wchodzi jedynie wykonanie nawierzchni z 

kostki granitowej 8/11, którą należy wbudować w bufor pomiędzy chodnikiem a ścieżką 

rowerową zgodnie z projektem drogowym. 

 

Pytanie 20 

Czy w zakres przetargu wchodzi ułożenie siatki z włókien szklanych (ST)? Jeżeli tak prosimy 

o przedmiary robót. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, ułożenie siatki z włókien szklanych nie wchodzi w zakres 

zamówienia. 

 

Pytanie 21 

Czy nawierzchnie bitumiczne posiadają WMS, SMA lub polimery? 

  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że nawierzchnie bitumiczne należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną. 
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Pytania dot. części 3: 

 

Pytanie 22 

Prosimy o podanie zgodnie z zapisami wzoru umowy par.7  ile osób ze strony Zamawiającego 

będzie brało udział w realizacji zadania - Wykonawca w ramach wynagrodzenia ma wykonać 

przesiewowe testy przeciwko Covid-19. 

 

Odpowiedź 

Ze strony Zamawiającego w realizacji zadania będzie brało nie więcej niż 10 osób. 

 

Pytanie 23 

Czy w zakres przetargu wchodzą nasadzenia drzew i wycinka drzew? Jeżeli tak prosimy o 

przedmiary robót. 

 

Odpowiedź 

Nie. 

 

Pytanie 24 

Czy należy wliczyć nadzór ornitologa? 

 

Odpowiedź 

Nie, 

 

Pytanie 25 

Czy w zakres robót wchodzą cięcia pielęgnacyjne istniejących drzew? Jeżeli tak prosimy o 

przedmiary robót. 

 

Odpowiedź 

Nie. 

 

Pytanie 26 

Czy w miejscach kolizji z bryłą korzeniową drzew  należy wykonać ścieżkę z mieszanek 

mineralno-żywiczych i krawężniki w postaci list aluminiowych? Jeżeli tak prosimy o 

przedmiary robót. 

 

Odpowiedź 

Nie. 

 

Pytanie 27 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie betonowych prefabrykatów drogowych (kostka , 

płyty, krawężniki, obrzeża) o parametrach niezgodnych z zarządzeniem nr 1682/2017 

Prezydenta m.st.Warszawy z dn.23.10.2017r w zakresie ich produkcji z betonów na bazie 

kruszyw bazaltowych i nawierzchni płukanej? Produkty te nie są dostępne. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta m. st. 

Warszawy z dnia 23.10.2017 r. inne rodzaje materiałów (wskazane w Zarządzeniu) są 

dopuszczalne tylko w uzasadnionych i uzgodnionych przypadkach. W ocenie Zamawiającego 

stwierdzenie braku dostępności materiałów na rynku jest przypadkiem uzasadnionym, 
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natomiast ostatecznego uzgodnienia w tym zakresie należy dokonać w trakcie prowadzenia 

robót budowlanych z przedstawicielami Zamawiającego 

 

Pytanie 28 

Czy materiał z rozbiórek należy do wykonawcy robót? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że materiał z rozbiórek należy do Wykonawcy robót. Wyjątek 

stanowią elementy znaków pionowych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu, takie jak na 

przykład słupki blokujące U-12c, których stan (po uzgodnieniu z Zamawiającym) pozwala na 

powtórne wykorzystanie na terenie budowy. Ponadto Zamawiający wskazuje, że Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia miejsca wywiezienia destruktu asfaltowego, gruzu 

betonowego i innych materiałów nie-bezpiecznych, pochodzących z rozbiórki, zgodnie z 

zasadami utylizacji składowania materiałów odpadowych określonymi w Ustawie o odpadach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 992). Wykonawca jest właścicielem wytworzonego 

destruktu i odpadów w rozumieniu przepisów Ustawy o odpadach oraz wytwórcą i 

posiadaczem tego destruktu i odpadów. Zagospodarowanie materiału pozyskanego z rozbiórki 

nawierzchni bitumicznych ulic objętych kontraktem z jednoczesnym obowiązkiem 

dotyczącym zadbania o wszelkie procedury środowiskowe wynikające z obowiązujących 

przepisów leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 29 

Czy na stojakach rowerowych należy umieścić grawer z logo ZDM? 

 

Odpowiedź 

Tak. 

 

Pytanie 30 

Prosimy o wyszczególnienie robót dotyczących przestawienia stacji veturilo wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą. Czy należy wykonać tylko platformę z kostki betonowej (z 

wcześniej rozebranej starej platformy) z kostki betonowej, a firma będąca właścicielem 

rowerów dokona ich przestawienia? Prosimy o wyjaśnienia. 

 

Odpowiedź 

Należy wykonać wyłącznie wypłytowanie pod stację Warszawskiego Roweru Publicznego. 

Pozycja dotycząca przestawienia stacji zostanie usunięta z przedmiaru. 

 

Pytanie 31 

Gdzie będzie umiejscowiona przestawiona stacja veturilo? 

 

Odpowiedź 

Nowa lokalizacja stacji widoczna jest na projekcie stałej organizacji ruchu (obecna lokalizacja 

stacji znajduje się w miejscu projektowanej drogi dla rowerów). 

 

Pytanie 32 

Czy bufor z kostki kamiennej należy wykonać z kostki o wymiarach 8/11cm czy 4/6cm? 

 

Odpowiedź 

Należy wykonać z kostki 8/11, zgodnie z przedmiarem robót. 
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Pytanie 33 

Czy bufor z kostki kamiennej należy spoinować spoinami szybkowiążącymi typu np.Sopro? 

Jeżeli tak prosimy o wskazanie rodzaju spoiny i ilości. 

 

Odpowiedź 

Nie. 

 

Pytanie 34 

Czy płytki betonowe 30x30x8cm w kolorze żółtym i białym mają być wykonane z 

polimerobetonu? 

 

Odpowiedź 

Tak. 

 

Pytanie 35 

Czy należy ustawić barierę U12a w postaci ażurowej , pełnej (przeszklona ze szkła 

hartowanego) czy z poprzeczką? Prosimy o wskazanie wzoru (projekt zawiera 3 wzory). 

 

Odpowiedź 

Należy wykonać barierę zgodną z uzgodnieniem Wydziału Kształtowania Przestrzeni 

Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego AM-KP.6872.367.2019.SZL 

(2.SZL.AM-KP), które znajduje się w dokumentacji projektowej (folder 1_DROGI → 

OPINIE UZGODNIENIA). 

 

Pytanie 36 

Czy stojaki dla rowerów należy ustawić w ilości 3szt czy 7szt? 

 

Odpowiedź 

Należy ustawić 3 szt., zgodnie z przedmiarem robót. 

 

Pytanie 37 

Prosimy o potwierdzenie, że PEO należy wykonać jako solarne,  aktywne, wtapiane w 

nawierzchnię. 

 

Odpowiedź 

Nie, należy zastosować elementy bierne z trzpieniem. 

 

Pytanie 38 

Czy w zakres przetargu wchodzą zapory z kwietników betonowe lub żelbetowe oraz bariery 

łańcuchowe podwójne (zgodnie z st). Jeżeli tak prosimy o przedmiary robót. 

 

Odpowiedź 

Nie. 

 

Pytanie 39 

Czy oprócz oporników betonowych 12x25cm należy stosować oporniki betonowe 30x30cm 

czy 20x30cm? 

 

Odpowiedź 

Należy zastosować oporniki betonowe 12x25 i 30x30 cm, zgodnie z przedmiarem robót. 
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Pytanie 40 

Jakie należy ustawić obrzeże betonowe 8x30cm czy 6x25cm? 

 

Odpowiedź 

Należy zastosować obrzeże betonowe 8x30 cm, zgodnie z przedmiarem robót. 

 

Pytanie 41 

Czy w zakres przetargu wchodzi zmiana lokalizacji elementów MSI? Jeżeli tak prosimy o 

przedmiary robót. 

 

Odpowiedź 

Tak, w zakres robót wchodzi przestawienie elementów MSI 12972/46 i 12973/46, 05153/46 

zgodnie z załączonym rysunkiem. Przedmiar robót został skorygowany w tym zakresie. 

 

Pytanie 42 

Czy w zakres przetargu wchodzi odtworzenie uszkodzonych elementów MSI? Jeżeli tak 

prosimy o przedmiary robót. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że projekt nie zakłada wymiany elementów Miejskiego Systemu 

Informacji. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia zniszczeń elementów 

pasa drogowego (w tym znaków MSI), w zakresie przekazanego terenu oraz na terenie 

przyległym spowodowanych ruchem technologicznym obsługującym budowę Wykonawca 

zobowiązany będzie do dokonania odbudowy elementów pasa drogowego na własny koszt 

według zaleceń Zamawiającego, które zostaną ustalone podczas przeglądu przekazanego 

terenu po zakończeniu prac. 

 

Pytanie 43 

Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie wysp z elementów prefabrykowanych? Jeżeli tak 

prosimy o przedmiary robót. 

 

Odpowiedź 

Nie. 

 

Pytanie 44 

Czy Zamawiający posiada uzgodniony projekt czasowej organizacji ruchu? Jeżeli tak, 

prosimy o udostępnienie. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 7 ust. 4 wzoru umowy przygotowanie i zatwierdzenie 

projektu czasowej organizacji ruchu powinno zostać wykonane przez Wykonawcę na jego 

koszt. 

 

Pytanie 45 

Zwracamy się z prośbą o informacje, czy Zamawiający dopuści zastosowanie betonowych 

prefabrykatów drogowych (betonowa kostka brukowa, płyty betonowe, etc.) o parametrach 

niezgodnych z zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.10.2017r. w 

zakresie ich wyprodukowania w oparciu o betony na bazie kruszyw kamiennych bazaltowych 

i nawierzchni płukanej. 
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta m. st. 

Warszawy z dnia 23.10.2017 r. inne rodzaje materiałów (wskazane w Zarządzeniu) są 

dopuszczalne tylko w uzasadnionych i uzgodnionych przypadkach. 

 

Pytanie 46 

Prosimy o potwierdzenie, że dla części 5 należy wykonać tylko roboty w zakresie zieleni 

zgodnie z przedmiarem robót nr a230tzm20mp? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że uzupełnił przedmiary robót dla części 5 o brakujące branże. 

Roboty należy wykonać w zakresie zgodnym z przedmiarami robót, dokumentacją 

projektową oraz specyfikacjami technicznymi.  

 

Pytanie 47 

Prosimy o potwierdzenie, że okres pielęgnacji zieleni wynosi 3 lata dla każdej części. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że pielęgnacja nasadzeń zieleni dla każdej części wynosi 3 lata. 

Zamawiający skorygował przedmiary robót w tym zakresie. 

 

Pytanie 48 

Dot. części 6 

W przedmiarach brak jest prac zieleniarskich. Czy Zamawiający zmieni warunek udziału w 

postępowaniu na: „ roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi, 

obejmujące: drogę dla rowerów lub drogę dla rowerów i pieszych, lub pas ruchu dla rowerów, 

na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł brutto (każde zamówienie) w ilości 2 prace”. (bez 

nasadzeń zieleni). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmieni warunku udziału w postępowaniu zapisanego w punkcie 7.2.2.1. 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiar dotyczący branży zieleni dla tego 

zadania zostanie uzupełniony.  

 

Pytanie 49 

Czy w pozycji 58 d. 8 przedmiaru robót należy wycenić aktywne punktowe elementy 

odblaskowe? 

 

Odpowiedź 

Nie, należy wycenić elementy bierne z trzpieniem. 

 

Pytanie 50 

Czy w pozycji 71 d. 9 przedmiaru robót należy wycenić ustawienie wygrodzeń ochronnych 

sztywnych U-12a z poprzeczką (typ "olsztyński"), czy wygrodzenia U-12a typ ZDM? 

 

Odpowiedź 

Należy wycenić ustawienie wygrodzenia zgodnego z uzgodnieniem Wydziału Kształtowania 

Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego AM-
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KP.6872.367.2019.SZL (2.SZL.AM-KP), które znajduje się w dokumentacji projektowej 

(folder 1_DROGI → OPINIE UZGODNIENIA). 

 

Pytanie 51 

Czy (dotyczy poz. 73 d. 9 przedmiaru robót) Zamawiający wymaga montażu słupków 

blokujacych U-12c z tworzywa sztucznego w kolorze żółto-czarnym, czy też chodzi tu o 

montaż słupków blokujących elastycznych "Syrenka współczesna" montowanych w 

gniazdach RS? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga montażu słupków blokujących elastycznych typu „syrenka 

współczena” z żółtymi elementami odblaskowymi, montowanych w gniazdach. 

 

Pytanie 51 

Czy w pozycji 78 d. 10 przedmiaru robót należy wycenić chodniki z płyt betonowych 

50x50x7 cm antysmogowych? 

 

Odpowiedź 

Tak. 

 

Pytanie 52 

Czy w pozycji 105 d. 13 przedmiaru robót należy wycenić przestawienie istniejącej wiaty 

przystankowej wraz z przyłączem elektrycznym? 

 

Odpowiedź 

Należy wycenić przestawienie wyłącznie istniejącej wiaty przystankowej. 

 

Zamawiający zamieszcza Opis Przedmiotu Zamówienia – stanowiący załącznik do 

Dokumentacji Projektowej dla części 1-6, rysunek będący załącznikiem do odpowiedzi na 

pytanie nr 41 dot. części 3 oraz skorygowane i uzupełnione przedmiary robót na swojej 

stronie www.zdm.waw.pl w oddzielnym pliku. 

 

                   

 

 

 

 

 

mailto:zzp@zdm.waw.pl
http://www.zdm.waw.pl/

		2020-09-21T11:28:15+0200




