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Dot.: postqpowania na wykonanie rob6t budowlanych rozbudowy drogi wojew6dzkiej nr 631 w
zakrejie UuAowy obiektu mostowego w ciqgu ulic Marsa - 2olnierska wraz z przebudowq
istniejqcego ukladu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Modernizacja ciqgu ulic Marsa -2olnierska odc. wgzel Marsa - granica miasta - etap III.

zPl4lPNlsl20

W zwiqzku z pytaniami otrzymanymi od uczestnik6w postgpowania Miasto Stoleczne Warszawa -Zarzqd Miejskich
Inwestycji Drogowych od powiada :
proszQ o jednoznaczne wskazanie nazwy zadania. W SIWZ jest:
rozbudowy drogi wojew6dzkiej nr 631 w zakresie budowy obieKu mostowego w
rob6t
budowlanych
,,Wykonanie
ciqgu ulic Marsa Zolnierska wraz z przebudowq istniejqcego ukladu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu w
ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ciqgu ulic Marsa-Zolnierska odc. wgzel Marsa - granica miasta

Pytanie 1: Uprzejmie

-

etap III".
W ogloszeniu o zam6wieniu jest:
,,Modernizacja ciqgu ulic Marsa-Zolnierska odc. wqzel Marsa - granica miasta - etap III".
Kt6ra nazwa zadania powinna znaleic siq na gwarancji wadialnej?
Odpowiedi: Przywolanie w gwarancji wadialnej kaldejz wymienionych w pytaniu nazw zadania- skr6conej czy
rozwinigtej - bgdzie prawidlowe.

-

Pytanie 2= Czy Zamawiajqcy posiada decyzjq ZRID dla przedmiotowej inwestycji? W jakim terminie nastqpi jej
przekazanie Wykonawcy? Czy Zamawiajqcy posiada pozostale wymagane decyzje administracyjne, zgody,
uzgodnienia itp. umozliwiajqce przystqpienie do realizacji Rob6t i ich wykonanie?

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, ze uzyskanie decyzji zrid jest planowane w IV kw. 2020 roku. Po
podpisaniu umowy, w okresie przez rozpoczgciem rob6t Wykonawcy przekazana zostanie dokumentacja
projeKowa wraz z decyzjqzrid.

Pytanie 3: Na jakich zasadach Wykonawca ma przejqi od Metrostav S.A. odpowiedzialno6i z tytulu gwarancji
w przypadku ingerencji w roboty Metrostav, a w szczeg6lno5ci czy Wykonawca ma ponosii przejqtq

jakoSci

odpowiedzialnoSi gwarancyjnq na takich zasadach, na jakich odpowiedzialno6c tg ponosi wobec Zamawiajqcego
Metrostav, jak r6wniez czy odpowiedzialno5i, o kt6rej mowa, ma byi ponoszona do czasu, w kt6rym ustalaby
odpowiedzialno6i Metrostav wobec Zamawiajqcego? Czy ingerencja w roboty Metrostav mo2e dotyczyi wylqcznie
obiektu WD-2?

Odpowiedi: Zamawiajqcy koryguje opis przedmiotu zam6wienia poprzez wykreSlenie pkt, 5 o treSci: ,,Do
przejgcia gwarancji na roboty budowlane, zrealizowane przez Metrostav S.A. dotyczqce zadania inwestycyjnego
pn, Modernizacja ciqgu ulic Marsa Zolnierska na odcinku wgzel Marsa granica miasta etap II, w zakresie
ingerencji w roboty objgte gwarancjq".

-

-

-

Wykonawca zobowiqzany bqdzie do udzielenia rqkojmi i gwarancji na zakres rob6t objqtych umowq zgodnie z
Warunkami Realizacji Kontraktu. Wykonawca zobowiqzany bqdzie do wykonania rob6t zgodnie z WRK tj. w
szczeg6lno6ci warunkiem 3.1. Dodatkowo zgodnie z pkt 57 OPZ Wykonawca zobowiqzany bqdzie do przyjqcia
technologii wykonywania rob6t budowlanych, K6ra w mozliwie minimalnym stopniu bgdzie miala wplyw na
istniejqcy obieK mostowy WD-2, zrealizowany w ramach Modernizacji ciqgu ulic Marsa - Zolnierska na odc. wgzel
Marsa - granica miasta etap II.
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Pytanie 4: w zwiqzku z treSciq pK II'37 oPZ Wykonawca zwraca siq o doprecyzowanie paez
zamawiajqcego co
najmniej maksymalnej odleglo6ci, na jakq majq zostai przetransportowane materialy
drogowe, ota t<t6rych-taka

odlegloSt

lub wprost miejsce zlokalizowania'

magazyn6w

nie

zostalo okre6lone,

co -

w ocenie wykonawcy - jest niezbgdne dla nalezytego oszacowinia kosztdw oferty. wykonawca
zwraca uwagq, ze
Zamawiajqcy ograniczyl sig do wskazania dw6ch magazyn6w ZDM, do K6rych majq'zosta6 przetransportowJne:
kostka kamienna i brukowa, krawqzniki kamienne i kimief polny, jak r6wniez matsymatnei JdbgloSci'transpo,tu
dla material6w rozbi6rkowych nalezqcych do wlaScicieli (uzytkownii6w) medidw.
odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, ze w STW|oRB'wikazane rostuly odleglo6ci transportu poszczeg6lnych
material6w pochodzqcych z rozbi6rki.

Pytanie 5: W zwiqzku z dostrzezonq przez Wykonawcg rozbie2noSciq migdzy akapitem pierwszym a podpunktem
1 w pkt 1.4 warunk6w Realizacji Kontraktu ZMID dotyczqcq obowiqzku przeniesienia na Zamawiajqcego przez
wykonawcg autorskich praw majqtkowych do utwor6w powstalych w irakcie realizacji Umowy, wylonawca
zwraca sig

o

wyjaSnienie przedmiotowej rozbiezno:ici.

Z akapitu pierwszego wynika bbwiem, 2e Wykonawca

zachowuje prawa autorskie, a z pkt 1 - 2e przenosi je na Zamawiajqcego.
odpowiedi: Zgodnie z tre6ciq pkt. 1.4 WRK ,,W stosunkach migdzy Stronami,

z za*rze2eniem zapis6w pkt 1, 2,
3 i 4 poni2ej, Wykonawca zachowa prawa autorskie i inne prawa do wlasno6ci intele6ualnej w Dokumentach

Wykonawcy i innych dokumentach projektowych sporzqdzonych przez Wykonawcg (lub na jego aecz).', W pkt,
1.4 WRK nie ma rozbieznych zapis6w.

Pytanie 6: Wykonawca zwraca sig o dokonanie przez Zamawiajqcego korekty pkt 1.4.4 WRK przez
doprecyzowanie,2e wykonawca ponosi odpowiedzialnoSi za roszczinia-os6b trzeciih z gtulu naruszenia
autorskich praw majqtkowych lub osobistych tylko wtedy, gdy do naruszef doszlo z pnyczyn le2qcych po stronie
Wykonawcy lub jego Personelu.

Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje tre6i pkt. 1.4 ppkt 4. WRK. Zamawiajqcy informuje, 2e w pkt. 1 WRK
wskazane zostaly og6lne zobowiqzania Wykonawry, kt6re odnoszq siq r6wnie2 db kwestii rosiczeri os6b trzecich.

Pytanie 7: Wykonawca zwraca sig o potwierdzenie, 2e zapewnienie nadzoru autorskiego stanowi obowiqzek

Zamawiajqcego.

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e nadz6r autorski nad dokumentacjq projeKowq Zamawiajqcego pelnil
bqdzie ProjeKant

-

Mosty Gdarisk Sp. z o. o.

Pytanie 8: W zwiqzku z tre6ciq pl<t 2.4 Warunk6w Realizacji KontraKu ZMID, z K6rego wynika uprawnienie
In2ynieralZamawiajqcego do przekazania Wykonawcy dodatkowych lub zmodyfikowanych Rysunk6w, Wykonawca
zwraca sig o potwierdzenie przez Zamawiajqcego, 2e ww. dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, K6re majq byi
wiq2qce dla Wykonawcy, nie mogq i nie bqdq wykraczai poza zakres rob6t wynikajqcy z opisu przedmiotu
zam6wienia, wyceniony w ofercie przez Wykonawcq, a je6li bqdq wykraczad, Wykonawiy przysluguje roszczenie
terminowe i o dodatkowq platno6i.
Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e w przypadku gdy polecenie ln2ynieralZamawiajqcego stanowilo bgdzie
zmiang, to bgdzie mial zastosowanie Warunek 9 [Zmiany i Korekty] WRK.
Pytanie 9: W zwiqzku z tre6ciq pkt 3.1 akapit drugi Warunk6w Realizacji Kontraktu ZMID, kt6ry zobowiqzuje
Wykonawcg do podjgcia 5rodk6w zaradczych lub zabezpieczajqcych w przypadku wystqpienia Sity Wy2izej,
katastroff budowlanej, wypadku, awarii lub innego niespodziewanego zdarzenia na Terenie Budowy lub w jego
sqsiedztwie, Wykonawca zwraca sig o wyjaSnienie, na kim spoczywa ostatecznie obowiqzek pokrycia koszt6w
przedmiotowych dzialafi w przypadku, gdy wymienione zdarzenia zaistnialy
przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy. To samo dotyczy koszt6w zwiqzanych z wykonaniem czynnoSci wymienionych w pkt 5.G lit. (c)
Warunk6w Realizacji Kontraktu ZMID, kt6rych potrzeba wykonania jest niezale2na od Wykonawcy oraz czynnoici
wymienionych w pkt 6.10 zd. 2 Warunk6w Realizacji Kontraktu ZMID, gdy zawieszenie rob6t, nastgpnie

z

wznowionych, nastqpilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, ze Wykonawca ponosi koszty podejmowania ewentualnych 6rodk6w
zaradczych lub zabezpieczajqcych. Wykonawca zobowiqzany jest do poprawienia ka2dego obni2enia jako6ci i
Wady lub naprawienia jakiejkolwiek straty w Robotach, Urzqdzeniach lub Materialach, kt6ra nastqpila podczas
zawieszenia rob6t. W przypadku wystqpienia sity wy2szej zastosowanie bgdzie mial warunek nr 9 [Zmiany i
Korektyl WRK.

Pytanie 10: Czy Wykonawca mo2e rozpoczqi realizacjq rob6t budowlanych w poczqtkowym 2-miesiqcznym
okresie wykonania zam6wienia, biegnqcym od dnia zawarcia umowy, przy zalo2eniu ze bgdzie dysponowal
wymaganymi decyzjami i dokumentacjq, jak r6wniez wykona inne czynno6ci wymienione w pK 6.2 Warunk6w
Realizacji KontraKu TMID przed uplywem 2-miesigcznego okresu?
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Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e rozpoczqcie rob6t w okresie przed rozpoczgciem rob6t jest mo2liwe

po

spelnieniu wszystkich wymagari wynikajqcych z WRK.

pytanie LL= Czy harmonogram Rob6t, o kt6rym mowa w pK 6.2 tiret 6 WRK i szczeg6lowy harmonogram,
o K6rym mowa w pK 6.5 WRK, to ten sam harmonogram? Przyjmujqc, 2e jest to ten sam harmonogram,

Wykonawca zwraca uwagq, 2e prima facie pomiqdzy terminami na jego sporzqdzenie okre6lonymi w pkt 6.2 i pK
6,5 WRK zachodzi rozbie2noSi, tj. z pkt 6.2 wynika, 2e sporz4dzenie i uzgodnienie z In2ynierem harmonogramu
Rob6t ma nastqpi( w okresie przed rozpoczgciem Rob6t, czyli w ciqgu 2 miesiqcy, a z pkt 6.5 ze podlega
przedlo2eniu w ciqgu 1 miesiqca. Czy nale2y to rozumiei w ten spos6b, 2e Wykonawca jest zobowiqzany do
przedlo2enia In2ynierowi harmonogramu w ciqgu 1 miesiqca od zawarcia umowy, a w ciqgu kolejnego miesiqca
ma nastqpii tak2e jego uzgodnienie z Inzynierem?
Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e zapisy pkt. 6.5 WRK doprecyzowujq wymagania dla harmonogramu
rob6t wymienionego w pK. 6.2. WRK. W pkt. 6.2 WRK Zamawiajqcy wymienil zobowiqzania Wykonawcy do

-

wykonania przed rozpoczgciem Rob6t,

w terminie 2 miesigcy od dnia podpisania umowy. Zapisy WRK nie

sq

sprzeczne.

Pytanie t2= Czy Zamawiajqcy przewiduje pokrycia poniesionych przez Wykonawcg koszt6w

zwiqzanych

z zawieszeniem Rob6t (pkt 6.8 i pK 6.9 WRK), do K6rego dochodzi z przyczYn niezale2nych od Wykonawcy?

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, ze nie bgdzie ponosil koszt6w zawieszenia rob6t.
Pytanie 13: lak rozumiei stwierdzenie zamieszczone przezZamawiajqcego w OPZ, zgodnie z kt6rym czynno6ci
w pkt 1-2 OPZ, przypisane Wykonawcy, zostanq wykonane w ramach wynagrodzenia umownego,
natomiast pozostale czynnoici (pK 3-57) - w cenie ofety, biorqc pod uwage, ze - zgodnie z pK 6.1 -

okre6lone

Wynagrodzenie Umowne wpisywane do umowy odpowiada Cenie Ofefi. Czy Zamawiajqcy chcial przez takie
sformulowanie zastzec, 2e wynagrodzenie umowne za wykonanie czynno6ci okre6lonych w pkt 1-2 OPZ mo2e siq
r62ni6 od ceny oferty wskutek dokonanych korekt, np. wprowadzenia rob6t zamiennych czy podobnych? Na
prawidlowo5d takiej interpretacji wskazywalyby definicje: Ceny Oferty i Wynagrodzenia umownego zamieszczone

w pkt 1.1.4.1 i pK 1.1.4.2 WKR.
ze wynagrodzenie umowne to wynagrodzenie, K6re bgdzie uzgodnione lub
ustalone na mocy Warunku 8.1 [Wycena] WRK i bgdzie podlegalo korektom zgodnie z KontraKem.

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje,

Pytanie 14: W nawiqzaniu do pkt 6.7 akapit 2 Warunk6w Realizacji Kontraktu ZMID Wykonawca zwraca sig o
wprowadzenie limitu kar umownych z wszystkich tytul6w, w tyrn z tytulu odstqpienia od umowy przez
Zamawiajqcego, w wysokoici 20o/o Ceny Oferty.
Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie pkt 6.7 WRK.
Pytanie 15: Wykonawca wnosi o przyznanie mu prawa do kary umownej co najmniej z tytulu odstqpienia

przez

Wykonawcq od umowy z przyczyn le2Qrych po stronie Zamawiajqcego, w takiej wysoko6ci, jak kara umowna
przyznana Zamawiajqcemu z tego tytulu w pK 6.7 lit. (c) Warunk6w Realizacji KontraKu ZMID, tj. 100/o Ceny
Oferty.
Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie pK 6.7 WRK,

Pytanie 16: Czy Wykonawca jest uprawniony do zlecenia podwykonawcom calego zam6wienia do wykonania
wobec braku zastrze2enia wymogu osobistego wykonania jakiejkolwiek jego czqSci? Wykonawca pyta o to w
kontek5cie pkt 11.2.3.6) Warunk6w Realizacji KontraKu ZMID, z kt6rego wynika prawo Zamawiajqcego do
odstqpienia od umowy w razie podzlecenia calo6ci Rob6t?
Odpowiedi: W przypadku zlecenia podwykonawcom calego zakresu zam6wienia Zamawiajqcemu zgodnie z pkt,
11.2.3.6) WRK przyslugiwalo bqdzie prawo do odstqpienia od umowy.
1.7z Czy Zamawiajqcy jest uprawniony do odstEpienia od umowy na podstawie pkt 11.2,3.1) Warunk6w
Realizacji KontraKu ZMID, je2eli wykre6lenie Wykonawcy z wla6ciwego rejestru jest wynikiem jego polqczenia sig
z innq sp6lkq, K6ra staje siq nastqpcq prawnym wykreSlonego Wykonawcy.
Odpowiedi: Warunek 11.2 ust 3 pK 1) otrzymuje brzmienie:
1) ,,gdy Wykonawca staje siq niewyplacalny (w rozumieniu aft. 11 Ustawy Prawo upadlo5ciowe) lub
zagro|ony niewyplacalnoSciq (w rozumieniu aft. 6 pK 3 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne), przechodzi w
stan likwidacji, uklada sig z swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsigbiorstwo z likwidatorem,

Pytanie

nale2no6ci kredytodawc6w, lub jezeli prowadzone jest
ma podobny skutek do
kt6regokolwiek z wy2ej wymienionych czyn6w lub wydarze6,".

kuratorem lub zarzqdcq

w celu zabezpieczenia

jakiekolwiek dzialanie

lub ma
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Pytanie 18: Wykonawca zwraca sig o okre6lenie przez Zamawiajqcego w pkt 7.3 Warunk6w Realizacji Kontraktu
ZMID terminu (-6w), w jakim Zamawiajqcy jest zobowiqzany do przeprowadzenia ka2dego z odbior6w w tym
postanowieniu okreSlonych, tj. czgSciowego, koicowego i ostatecznego.
Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, ze w warunku 7.3 wRK wskazane zostaly zasady dokonywania czynno6ci

odbioru czq6ciowego i koricowego.

-

Pytanie 19: Przedmiar rob6t bran2a drogowa. Wykonawca zwraca sig z pro6bq o weryfikacjg ilo6ci: pozycja
,,ustawienie ekranu akustycznego o wys. 3,5m" - 48,3m. Zgodnie z dokumentacjq technicznq wla6ciwq ilo6ciq jest
213,0 m.

Odpowiedi: Zgodnie z dokumentacjq projektowq dlugo6ci ekran6w akustycznych sq nastgpujqce:
Ekran akustyczny El o wys. h=3,5m - 425mb (przedmiar rob6t - branza mostowa)
Ekran akustyczny E2 o wys. h=6m - 48,3mb (przedmiar rob6t - bran2a drogowa)
Ekran akustyczny 5L o wys. h=5,5m - 213mb (przedmiar rob6t - bran2a drogowa)

Skorygowany przedmiar rob6t drogowych, mostowych oraz formularz kosztorysu do oferty braniy drogowej
mostowej w zalqczeniu (zat. nr t,2,3,4).

-

i

Pytanie 20: Przedmiar rob6t branza drogowa. Wykonawca zwraca sig z proSbq o weryfikacjg iloSci: pozycja
,,ustawienie ekranu akustycznego o wys. 6,0m"
213,0m. Zgodnie z dokumentacjq technicznq wla6ciwq ilo6ciq

-

jest 48,3 m.

Odpowiedi: Zgodnie

z dokumentacjq projektowq dlugoSci ekran6w akustycznych sq nastgpujqce:
Ekran akustyczny E1 o wys. h=3,5m
425mb (przedmiar rob6t bran2a mostowa)
Ekran akustyczny E2 o wys. h=6m - 48,3mb (przedmiar rob6t - bran2a drogowa)
Ekran akustyczny 5L o wys. h=5,5m - 213mb (przedmiar rob6t
branza drogowa)

-

-

-

Skorygowany przedmiar rob6t drogowych, mostowych oraz formulaz kosztorysu do oferty bran2y drogowej
mostowej w zalqczeniu (zal. nr 1,2, 3, 4).

i

Pytanie 21: Prosimy o zalqczenie sil poziomych dzialajqcych na podpory obiektu mostowego.
Odpowiedi: Zamawiajqcy nie dysponuje takimi danymi. W przypadku zmiany technologii wykonania obieKu na
odpowiedzialnoSd Wykonawcy bgdzie on zobowiqzany do wykonania odpowiednich obliczeh oraz sporzqdzenia
odpowiednich opracowa6, w tym uwzglgdniajqcych wplyw osiadania fundament6w na konstrukcjg obiektu.
Zmiana technologii obiektu nie mo2e wplynq6 na konieczno6i zmiany decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji

drogowej oraz okre:ilonego

w

kontrakcie terminu realizacji rob6t. Zmiany

w

stosunku

do projeKu

przed

wprowadzeniem musza zostad uzgodnione z nadzorem autorskim a nastgpnie zaakceptowane przez Inzyniera

i

Zamawiajqcego.

Pytanie 22: Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii wa2no6ci dokumentacji projeKowej na kontrakcie
podzialem na skladowe czq6ci dokumentacji projeKowej

z

tj.

rysunki, opis techniczny oraz SST. OkreSlenie takiej
hierarchii jest niezbqdne w celu ustalenia jednoznacznych procedur postgpowania w przypadku pojawienia sig
ewentualnych rozbie2no6ci pomigdzy tymi dokumentami.

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e kolejno5i pierwszeistwa dokument6w wskazana zostala w ust.

5

projeKu umowy.

Pytanie 23: Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajqcego, 2e jest w posiadaniu wszystkich decyzji
administracyjnych i uzgodnieh instytucjonalnych niezbgdnych do prowadzenia prac budowlanych, kt6re
zachowujq wa2no56 na czas trwania budowy oraz, 2e ewentualne braki w tym zakresie w zaden spos6b nie
obciq2q Wykonawcy.

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje,

2e obecnie trwa postqpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
inwestycji drogowej. Uzyskanie decyzji planowane jest w IV kw. 2020 r. Ponadto
zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia (pK. 6):
,,Wykonawca dokona aktualizacji wszelkich uzgodniert, zatwierdzei (w tym zatwierdzenia prolektu stalej
organizaqi ruchu) i opinir, kt6rych termin waznoici uplynEl oraz aktualZacji wszelkich uzgodniei, zatwierdzeri i
opinii wygaajqcych w trakcie trwania Umowy o i/e zachodzi taka potrzeba, a ktdre s4 niezbqdne do realEacji
przedmiotu zamdwienia. Wykonawca uwzglqdni obowiqzujqce przepisy prawa, normy i wytyczne".

o zezwoleniu na realizacjg

Pytanie 24: Prosimy o potwierdzenie, 2e wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostgpnionych na
etapie postgpowania przetargowego, kt6re mogq wymuszad wykonanie rob6t nie ujqtych w pzekazanej
dokumentacji nie bgdq obciq2ai Wykonawcy.
Odpowiedi: Wykonawca zobowiqzany bgdzie do wykonania rob6t budowlanych inwestycji
wydanej przez Wojewodg Mazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizacjq inwesfycji drogowej.
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pytanie 25: Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami

na

cele budowlane dla dzialek, na kt6rych planowana jest inwestycja.
Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e zgodnie z aft. 17 ust. 3 pK 3) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r' o

szcieg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych, decyzja zrid, K6rej
nadany zostal rygor natychmiastowej wykonalnoSci, uprawnia do faktycznego objgcia nieruchomo6ci w posiadanie
przez wlaSciwego zarzqdcg drogi.
Zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastqpi w ciqgu 30 dni od daty
przyjgciu obowiqzku kierowania budowq'
dorgczenia Zamawiajqcemu oSwiadczenia kierownika budowy
Jednocze5nie zgodnie z WRK warunek 6.2 - okres przed rozpoczqciem budowy Wykonawca zobowiqzany jest do:

o

pozyskania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt terenu na potrzeby lokalizacji zaplecza budowy i urzqdzeri
zaplecza budowy, w sytuacji gdy Wykonawca chce je zlokalizowai poza Terenem Budowy.

*

i

pozyskania
uzgodnienia z wlaScicielami nieruchomo5ci zlokalizowanych poza projeKowanym pasem
drogowym termin6w i szczeg6lowego sposobu realizacji Rob6t budowlanych (tj, budowa/ przebudowa sieci
uzbiojenia terenu, zjazdow, urzqdzeh wodnych lub melioracji wodnych, rozbi6rka istniejqcych obieK6w

budowlanych oraz budowa

i

rozbi6rka tymczasowych obieK6w budowlanych),

przy

zalo2eniu

uporzqdkowania terenu po zakohczeniu tych Rob6t oraz doprowadzenia tego terenu do stanu poprzedniego,
tj, przywr6cenia takiego stanu zagospodarowania nieruchomo6ci struKury gleby, jakie istnialy przed

i

podjqciem przebudowy/budowy/rozbi6rki, uwzglqdniajEc pozostawienie

na tych nieruchomo5ciach

przebudowanych/wybudowanych sieci uzbrojenia terenu, zjazd6w, urzqdzeh wodnych lub melioracji wodnych
oraz rozbi6rkq budynk6w i tymczasowych obiekt6w budowlanych. Koszty ewentualnego zajgcia (dzier2awy)
terenu na czas prowadzenia Rob6t oraz koszty ewentualnych odszkodowari za tymczasowe zajqcie terenu
pod inwestycjQ oraz koszty szk6d spowodowanych przez Wykonawcg poniesie Wykonawca bez udzialu

-

Zamawiajqcego.

w przypadku prowadzenia rob6t polegajqcych na budowie/przebudowie infrastruktury technicznej, zjazd6w,
urzqdzeh wodnych lub melioracji wodnych, rozbi6rce istniejacych obieK6w budowlanych oraz budowie i
rozbi6rce tymczasowych obiekt6w budowlanych na dzialkach poza liniami rozgraniczajqcymi inwestycji,
Wykonawca zobowiqzany jest sponqdzii dokumentacjg fotograficznq stanu nieruchomo5ci przed
rozpoczgciem ww. rob6t i po ich zakoriczeniu. Ponadto Wykonawca zobowiqzany jest spisai protok6l z
wla5cicielem nieruchomo5ci/u2ytkownikiem wieczystym potwierdzajqcy przywr6cenie nieruchomoSci do stanu
popaedniego po wykonaniu ww. prac. Powy2sze dokumenty tj. dokumentacjg fotograficznq, protok6l wraz z
fragmentem dokumentacji powykonawczej w zakresie ww. rob6t Wykonawca przeka2e Zamawiajqcemu."

Pytanie 26: Dotyczy kosztorysu bran2y drogowej.
W pozycji 2 ,,xdoplata za transpoft za ka2dy rozpoczqty 1 km ponad 20 km m-p" brak jest podanej iloSci. Prosimy
o uzupelnienie.
Odpowiedi: Skorygowano STWIORB D-M-00.00.00 pkt 2.1 oraz D-01.02.04" Zaktualizowano przedmiar i
formularz kosztorysu do oferty. Skorygowane Specyfikacje, przedmiar rob6t oraz formularz kosztorysu do oferty
bran2y drogowej w zalqczeniu (zalqczniki nr I,2,5).

Pytanie 272 Dotyczy kosztorysu bran2y drogowej.
W pozycji

4

przy wigkszoSci pozycji jest dopisek,,(wykonane

w etapie II inwestycji)". Czy

nale2y wyceniae te

pozycje?

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e pozycje

nale2y wycenii. Dopisek ma charaKer informacyjny.

Pytanie 28: Dotyczy kosztorysu bran2y drogowej.
W pozycji 4 ,,*doplata za transport za l<a2dy rozpoczqty 1 km ponad 20 km m3" oraz ,,xdoplata za transpoft za
ka2dy rozpoczqty 1 km ponad 20 km t" brak jest podanych iloSci. Prosimy o uzupelnienie.
Odpowiedi: Skorygowano STWIORB D-M-00.00.00 pkt 2.1 oraz D-01.02.04. ZaKualizowano przedmiar i
formularz kosztorysu do oferty. Skorygowane Specyfikacje, przedmiar rob6t oraz formularz kosztorysu do oferty
bran2y drogowej w zalqczeniu (zalEczniki nr I,2,5).
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Pytanie 29: Dotyczy kosztorysu bran2y drogowej.
W pozycji 5 ,,xxdoplata za przew6z gruntu za ka2dy rozpoczgty 1 km ponad 20 km m3" brak jest podanej iloSci.
Prosimy o uzupelnienie..
Odpowiedi: Skorygowano STWIORB D-M-00.00.00 pK 2.1 oraz D-01.02.04. Zaktualizowano przedmiar i
formularz kosztorysu do oferty. Skorygowane Specyfikacje, przedmiar rob6t oraz formularz kosztorysu do oferty
bran2y drogowej w zalqczeniu (zalqczniki nr 1, 2, 5).

Pytanie 30: Dotyczy kosztorysu bran2y mostowej.
Pozycja 2 ,,Wykopy pod fundamenty obiektu" ma ilo6i 3 536,85m3, czyli jest to suma wszystkich podpozycji z
pozycji przedmiarowych 2 oraz 3. Prosimy zatem o wyja6nienie, czy nale2y wyceniai pozycjg 3, skoro jej ilo6i
zawarta jest w pozycji nr 2?

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, ze rozdzielono sumq wykop6w pod fundamenty obieKu oraz mur6w
oporowych do oddzielnych pozycji. W zalqczeniu skorygowany przedmiar rob6t oraz skorygowany formularz
kosztorysu do

ofefi

(zalqczniki nr 3, 4).

Pytanie 31: Dotyczy kosztorysu branzy mostowej.
W pozycji 3 zawafta jest podpozycja,,xDoplata zaprzew6z gruntu zaka2dy rozpoczgty 1 km ponad 20 km m3"w
kt6rej brak jest podanej ilo5d. Prosimy o uzupelnienie. Czy nale2y jq traktowad jako oddzielnq pozycjq?
Odpowiedi: Skorygowano STWIORB M.11.01.02 pkt. 9.2. Skorygowana Specyfikacja, przedmiar rob6t oraz
formularz kosztorysu do oferty w zalqczeniu (zalqczniki nr 3, 4, 6).

Pytanie 32: Dotyczy kosztorysu bran2y mostowej.
W pozycji 14 ,,zbrojenie fundamentow podp6r poSrednich ze stalifyk=500MPa, kl. ciqgliwo5ci C" brak jest podanej
jednostki. Prosimy o uzupelnienie.
Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e ilo66 zbrojenia podano w kilogramach. Skorygowany przedmiar rob6t
oraz formularz kosztorysu do oferty w zalqczeniu (zalqczniki nr 3, 4).

Pytanie 33: Dotyczy kosztorysu branzy mostowej.
W pozycji 31 ,,wykonanie warstwy wyr6wnawczej (uszczelniajqcej) z betonu Cl2/15 pod murami oporowymi" brak
jest podanej jednostki. Prosimy o uzupelnienie.
Odpowiedi: Zamawiajqcy informujq, ze warstwg wyr6wnawczq pod murami oporowymi podano w metrach
sze5ciennych. Skorygowany przedmiar rob6t oraz formularz kosztorysu do oferty w zalqczeniu (zalqczniki nr 3, 4).

Pytanie 34: Dotyczy kosztorysu bran2y mostowej.

W pozycji 76 ,,monta2 balustrady szczeblinkowej o wys. h=1100 mm" brak jest podanej jednostki. Prosimy

o

uzuoelnienie.

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e jednostkq obmiarowq sE metry. Skorygowany przedmiar rob6t oraz
formularz kosztorysu do ofefty w zalqczeniu (zalqczniki nr 3, 4).
Pytanie 35: Przedmiar mostowy skonstruowany jest tak, 2e w ka2dej pozycji gt6wnej znajdujq sig wyliczenia
o potwierdzenie, ze nalezy tylko wyceniai pozycjg gl6wnq, a wyliczenia traktowai jako

poni2ej. Prosimy

informacyjne (za wyjqtkiem pozycji 63,64 oraz 65, gdzie nalezy wycenit ,,podpozycje").

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e w pozycjach, gdzie pozycja gl6wna zostala rozbita na wielkoSci
obmiarowe (w celach informacyjnych oraz umo2liwiajqcych weryfikacjg poszczeg6lnych skladowych) nale2y
wyceniai pozycjq gl6wnq - stanowi ona sumq wielkoici zestawionych poni2ej.

Pytanie 36: Zgodnie z przedmiarem bran2y drogowej do wykonania
- h=3,5m
- h=6,0m

-

sq ekrany:

dlugoSi 48,3mb

dlugo6i 213 mb
Zgodnie z projeKem ekran6w ilo5ci sq nastqpujqce:
- ekran E2 - h=6,0m - dlugo66 52mb
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- ekran 5L - h=5,5m

-

dlugoSi 203mb

Prosimy o wyja5nienie rozbie2noSci.

Odpowiedi: W projekcie ekran6w nie zestawiono dlugo6ci ekran6w a ich lokalizacjq. Zgodnie z dokumentacjq
projeKowq poprawne dlugo6ci ekran6w akustycznych sq nastgpujqce:

-

Ekran akustyczny El o wys. h=3,5m - 425mb (przedmiar rob6t bran2a mostowa)
Ekran akustyczny E2 o wys. h=6m - 48,3mb (przedmiar rob6t - bran2a drogowa)
Ekran akustyczny 5L o wys. h=5,5m - 213mb (przedmiar rob6t bran2a drogowa)

-

do oferty dla

Zamawiajqcy przekazuje skorygowane przedmiary rob6t oraz formularze kosztorys6w
drogowej oraz mostowej (zatqczniki nr t,2,3,4).

bran2y

Pytanie 37= Zamawiaj4cy przekazal sze6i kosztorysow ofeftowych (bran2a drogowa, bran2a mostowa, bran2a
sanitarna, kolizje energetyczne, o6wietlenie, sygnalizacja). W formularzu cenowym (ZalEcznik nr 5 do SIWZ)
znajdujq sig dodatkowo punkty do wyceny:
- pkt. 1 - Wymagania og6lne
- pkt. B - Promocja projeKu

Prosimy o szczeg6lowe wyspecyfikowanie, jakie konkretnie roboty, zakresy nale2y ujqi w dw6ch w/w punktach?
Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e w formularzu cenowym w:

.
.

pkt. 1 - nale2y wycenii wymagania Zamawiajqcego wynikajqce z zapis6w kontraKowych, tj. w szczeg6lnoSci z
WRK, OPZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych D-M.-00.00.00. Wymagania
og6lne,
pK.8 nalezy wycenid obowiqzki wykonawry wskazane w pK. 51 opisu przedmiotu zam6wienia, tj.:,,(...)

-

Wykonawca zobowiqzany bqdzie do zaprojeKowania, wykonania i zamieszczenia minimum 2 tablic
informacyjnych, kt6re po zakoriczeniu realizacji projeKu bqdq mogly pelnid funkcjg tablic pamiqtkowych,

zgodnie z wymogami okreSlonymi w Podrel:zniku wnioskodawqt i beneficjenta program6w polityki spdjnoicr,
ksrQdze identvfikacii wDualnqi znaku marki Fundusze Europejskie i,znakdw progrqmdw oolitvki sp6inoici na
lata 2014-2020 oraz Karcie wizualimcji Programu Infrastruktura i Srodowisko, ktore dostgpne sE na stronie

internetowej: Serwis Programu Infrastruktura i Srodowisko

pod

poni2szym

linkiem:

htto:/www.pois,gov.pl/stronv/o-orogramie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projeKow-wprogramie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-orogramie-umowy-podoisane-od-1-stycznia-2018roku/#Tablice informacvjne i pamiqtkowe {...)"

Pytanie 38: Ze wzglqdu na dopuszczenie zmiany technologii wykonania obiektu (pK. L7. OPZ) zwracamy siq z
pro5bq o udostqpnienie kombinacji obciq2eri i reakcji w poziomie posadowienia law fundamentowych.

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie dysponuje takimi danymi. W przypadku zmiany technologii wykonania obiektu

na

odpowiedzialno5e Wykonawcy bgdzie on zobowiqzany do wykonania odpowiednich oblicze6.

Pytanie 39: Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na przeprojeKowanie/optymalizacjq konstrukcji stalowej wiaduKu?

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie akceptuje przeprojeKowania/optymalizacji konstrukcji stalowej wiaduktu.
Pytanie

40:

Dotyczy

pK. 56 OPZ. Na czym ma

wyspecyfi kowanie czyn no5ci

I

u

polega6 ciqgty monitoring obiektu WD-2? Prosimy o

b przekazanie specyfi kacji tech nicznej.

Odpowiedi: Zamawiajqcy koryguje pK. 56 OPZw spos6b nastqpujqcy:
,,56, Wykonywania stalego nadzoru geodezyjnego obiektu WD-2."

W zwiqzku zpowy2szq zmianq Zamawiajqcy udostgpnia dokumentacjg powykonawczq inwestycji pn. Budowa
drogi wojew6dzkiej nr 631 w ciqgu ulic Marsa - Zolnierska na odcinku wqzel Marsa - granica miasta - etap II,

tl.:

.
.

operat inwentaryzacyjny, nr operatu 1811, inwentaryzacja reper6w odniesienia (zalqcznik nr 6),
operat inwentaryzacyjny, nr operatu 2, punkty pomiarowo-kontrolne na drogowych obieKach inzynierskich
(zalqcznik nr 7, 8).

Pytanie 4Lz Czy Zamawiajqry zgodzi sig na zastosowanie na wiadukcie typowych balustrad

mostowych

aluminiowych?

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie akceptuje zmiany zaprojeKowanych balustrad mostowych.
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Pytanie 42:. Dla wiaduktu WD2a, prosimy o zestawienie kombinacji obciqzeri na poziomie spodu fundament6w
poszczeg6lnych podp6(charakterystycznych oraz obliczeniowych) oraz o podanie
osiadai dopuszczalnych i
ro2nicy osiadania.

odpowiedi:

Zamawiajqcy nie dysponuje takimi danymi. Dla zaprojektowanego posadowienia obiektu obliczona
r6znica w osiadaniach sqsiednich podp6r wynosi od 0 do 10 mm w zale2no6ci od przgsla. \t/ przypadku
zmiany

technologii wykonania obiektu na odpowiedzialno5i Wykonawcy bgdzie on zobowiqzany do sporzqdzenia
odpowiednich opracowafi, w tym uwzglgdniajqcych wplyw osiadania fundament6w na konstrukcjg obiektu.

Zmiana technologii obiektu nie moze wplynq6 na konieczno5i zmiany decyzji o zezwoleniu na realizacjq inwestycji
drogowej oraz okre5lonego w kontrakcie terminu realizacji rob6t. Zmiany w stosunku do projektu prieO
wprowadzeniem muszq zostad uzgodnione z nadzorem autorskim a nastgpnie zaakceptowane przez Inzyniera i
Zamawiajqcego.

Pytanie 43: Dotyczy bran2y sanitarnej. Prosimy o udostgpnienie schematu wpust6w deszczowych
rys.

g.

zamieszczony rysunek jest nieczytelny.

Odpowiedi: Zamawiajqcy ponownie udostqpnia rys. nr 8 - Schemat wpustu deszczowego z projektu
III - przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej i urzqdzefi oczyszczajqcych (zal. nr'9).Pytanie 44: Dotyczy bran2a sanitarnej. Prosimy o informacjg czy w zakresie demonta2y istn. sieci kanalizacji
-o
deszczowej jest wykonanie demontazu istn. studni i wpust6w? Jezeli tak, prosimy o uzupelnienie przedmiaru
wykonawczego tom

odpowiednie pozycje kosztorysowe.

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e pozycji nr 30

-

,,Likwidacja sieci kanalizacji deszczowej" przedmiaru
rob6t bran2y sanitarnej uwzglgdnione zostaly wpusty i studnie.

Pytanie 45: Dotyczy branza sanitarnej. Prosimy o wyjaSnienie czy w ofercie nale2y uwzglgdnii wylqcznie jeden
typ rur PP i jest to PP-B DN/ID o 6rednicach 400,300,200mm. Analizujqc udostgpnione profile mo2na zauwa2yi
rozbie2no6i w postaci r62nych wymiar6w rury PP tzn. raz pojawia sig informacja-o rurze pp o 6rednicy 300mm a
na innych odcinkach jest 315mm. Dodatkowo wskazany opis rury m6wi o rurze strukturalnej karbowanej a
przytoczona norma odnosi sig do rur litych.

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e nale2y zastosowad rury PP, lite jednowarstwowe lub strukturalne
wielowarstwowe spelniajqce poni2sze parametry techniczne dot. funkcjonalno6ci i trwalo6ci materialu:
Siei kanalizacji deszczowej grawitacyjnej projeKuje sig z rur i ksztaltek PP SN8 DN400, DN3O0 strukturalnych,

dwuSciennych z gladkimi 6cianami wewnqtrznymi, lqczonych kielichowo na uszczelki. Gladko5i icianki
wewngtanej musi by6 potwierdzona badaniem chropowato5ci na poziomie min. 10,0 pm o trwaloSci
odpowiadajqcej po 200 ty5. cykli

-

max. ubytek Scianki wewngtrznej 0,1 mm wg normy PN-EN 295-3:2012.

Pytanie 46: W celu skorelowania nowo budowanego oSwietlenia z istniejqcym, proszq o podanie typ6w opraw,
jakie zamawiajqcy zaakceptuje do zastosowania na budowanym obiekcie.
Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, ze zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi Zarzqdu Dr6g Miejskich,
uzgodnieniem oraz opisem technicznym, nalezy zamontowai oprawy oSwietleniowe z sodowym 2r6dlem 6wiatla.
Oprawy majq byi analogiczne do opraw zamontowanych na 1 odcinku Estakady Marsa-Zolnierska. Zamawiajqcy
udostqpnia skorygowany STWIORB - o6wietlenie drogowe (zal. nr 10).
Pytanie 47: Czy projekt o5wietlenia byl konsultowany przez Wydzial Ksztaltowania Przestrzeni Publicznej UMS
Warszawa, a je5li nie, to czy takie uzgodnienie bqdzie konieczne?
Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, ze Wydzial Ksztaltowania Przestrzeni Publicznej BAiPp pozytywnie
zaopiniowal wzornictwo latarni oraz wz6r opraw. W zalqczeniu kopia uzgodnienia BAiPP (zal. nr 11).
Pytanie 48: W zwiqzku z tYm, ze wielu producent6w wycofuje sig z produkcji opraw sodowych, co mo2e w
znacznym stopniu utrudnii eksploatacjq o5wietlenia, inwestor dopuszcza zastosowanie opraw Led-owych w
miejsce zastosowa nych sodowych?

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, ze uzgodniona dokumentacja projeKowa zaklada zastosowanie opraw
sodowych. Oprawy majq by6 analogiczne do opraw zamontowanych na sqsiedniej estakadzie.

Pytanie 49: Czy zamawiajqcy posiada podpisanq umowq kolizyjnq z Innogy ? leSli tak, to prosimy

o

udostgpnienie.

Odpowiedi: Zakres projeKu wykonawczego - przebudowa kolizji energetycznych nie bgdzie wymagal zawarcia
tzw. ,,umowy kolizyjnej". W zalqczeniu uzgodniony projetd wykonawczy - przebudowa kolizji energetycznych wraz
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z proJektem wykonawczym― òwieJen:e oraz skorygowane specynkacJe′ przedmiary rob6t oraz formularze
kosztorysu do ofe岬 ―przebudowa koll巧 i energetycznych(zahCZnik nr 12′ 13′ 14′ 15)
Pytanie 50:Prosimy o potwierdzenie′ 2e w zakres inwesty● i nie WChOdzi przebudowa kolizji teletechnicznych.
2e zakres inwesty● i nie kO!iduje z Ыeciami teletechnicznymi.Zostaly one

Odpowied乏 :ZamawiaaCy informuje′

przebudowane w ramach wczènieiszyCh etap6w inwestycJ:(etap I I II).

Pytanie 51:Prttekt wykOnawczy brantty dro9oweJ zaklada wykonanie warsbvy wia2aCej Z betOnu asfaltowe9o

AC WMS 16W.Wymiar kruszywa uwzgledniOny w proJekde nie jest sp● ny z kOSZtorysem ofertowym oraz
rysunkiem szczeg616w nr 5̲1′ wedlug powy2szych jest to AC WMS llW.Prosimy o w"ànienie rozbie2nòci l
nanies:enle nlezbednyCh kOrekt.

Odpowied乏 :ZamawiajaCy kOryguje wymiar kruszywa w przedmiarze rob6t oraz formularzu kosztorysu do ofe岬
bran2y drogowtt oraz na rysunku szcze9616w nr 5̲1.Zgodnie z opisem wars■ re Wia2oCa Z betOnu asfakowego
bedJe StanOwiこ mieszanka AC WMS 16W.Skorygowany kosztorys ofertowy oraz rys.5.l w zalaCZeniu(zal.nr l′
2′

16).

DWG.

Pytanie 52:Zwracamy sie Z prÒbo O udostepnienie dOkumentagi praektowtt w fOrmie edytowa!n●

Odpowied乏

:∪ dostQpniona

przez Zamawiajacego dOkumenta●

a jest wystarczajaca do Sporzadzenia Ofetty.

Pvtanie 53: Prosimy O potwierdzenie′ 2e nawierzchnie chodnik6w′ zabruk6w′ vvysp dzielaCyCh Oraz opasek
nale2y wykonaこ bez warsmy podbudowy′ tak jak jest okrèlone w pr● ekCie wykonawczym bran2y drogow可
:

―konstrtlk■ o

lkё w,7abIlk6w

nawiCr7chni chod颯

i wysp dzigll●

ギzor Bchattln
bclonowa kostka bruko、 va‐ ヽ
w kololze szaFyill.ttzowan3
PottsyPktt cclllClltOwo―

Piaskowa l:4

ノ

ych
[i cm
5 cnr

‑konstttkaa na、 vicr7chnìcic,ck rtl■ lcrowド h
7・

warstwa∫ cicrttind AC 8S
warstwa podblldowy polllocnic蒸 輔7駐liCSzanki
nic■ wil撚 n可 0ノ 31.5 stattlittwan■ m∝ hanicttic

一konstruktta

5cm
l5 (:nl

optSki

betonows pサ ty Chodniktlw薔 50x50x7clll

7cm

ccntento、 vo一 piaSkowil

5 crn

p● dsypka

li4

W przeciwnym wypadku prosimy o uzupelnienie przedmiaru u zamiennq dokumentacjQ dotyczEcE

konieczno6ci

wykonania podbudowy.

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e konstrukcja nawierzchni chodnik6w, zabruk6w, wysp dzielEcych oraz
opasek zostala dostosowana do konstrukcji pzyjgtych w etapie II inwestycji i zgodnie z opisem nie uwzglgdnia
warstw podbudowy.
Pytanie 54: Prosimy o pobvierdzenie′ 2e w pozycJi nr 25 kosztorysu ofertowego〃 Kra闊 象″ た,ノ η/g/7/7a〃 pOza
"η r6wnie2 1awe Z
piaskow可 1:4 gr.5 cm nale2y wycenに
krawe2nikami kamiennymi 20x30 na podsypce cementowo‐
oporem z betonu C12/15.
Odpowied乏 :ZamawiajaCy infOrmuje′ 2e w pozy可 i″ Krawe2niki kamienne″ poza krawe2nikami kamiennymi 20x30

na podsypce cementowo― piaskow可 1:4 gr.5 cm nale2y wycenid r6wnie2 1awe Z Oporem z betonu C12/15.
Skorygowany przedmbr rob&oraz formularz kosztorysu do ofett bran2y drogoweJ w zahczeniu(zal.112).
Pytanie 55:Proslmy o potwierdzenie′

2e w pozycJi nr 25 kosztorysu ofertowego〃 Oι ttθ 力

bθ Fa/7θ И
C〃

poza

obrze2ami betonowymi 8x30 cm na podsypce cementowo― piaskoweJ l:4 gr.5 cm w obrebie Wydlu2anych prz可
̀こ
るwnie2 1awQ z oporem z betonu C12/15.
i″ Obrze2a betonowe″ poza obrze2ami betonowymi 8x30 cm na
podsypce cementowo― piaskowei l:4 gr.5 cm w obrebie wvdlu2anvch DrZeiξ こdla DieSZVch nale2y wycenに r6wnie2

dla pleszych na!e2y wyceniこ

Odpowied乏 :ZamawiajaCy infOrmuje′ 2e w pozy可

1aw9 z oporem z betonu C12/15.Skory9owany przedmiar rob(梵

oraz formularz kosztorysu do ofett bran2y

drogoweJ w zalaCZeniu(Zal.112).
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Pytanie 56: Zdaniem Wykonawcy w poz. 18 przedmiaru rob6t drogowych ,,Umocnienie skarp kostkq betonowq
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm" jednostkq przedmiarowq powinien byi,,mZ" a nie,,m3,'.
Prosimy o przekazanie zamiennego przedmiaru z poprawnE jednostkq przedmiarowE

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e wla6ciwq jednostka w poz. ,,Umocnienie skarp kostkq betonowq gr. g
cm na podsypce cementowo-piaskowej t:4 gr. 5cm" to m2. Skorygowany przedmiar rob6t oraz formularz
kosztorysu do oferty bran2y drogowej w zalqczeniu (zal. nr

I

i 2).

Pytanie 57: Czy Zamawiajqcy posiada wytyczne odno6nie sposobu etapowania rob6t zaopiniowane

miejskie jednostki (w tym BPMiT)?

przez

odpowiedi: Zamawiajqcy nie dysponuje wytycznymi

odnoSnie sposobu etapowania rob6t. Zgodnie z opisem
przedmiotu zam6wienia pkt. 29 do obowiqzk6w Wykonawcy nalezalo bqdziei opracowanie projekt6w czasowej
organizacji ruchu na czas budowy wraz z jej zatwierdzeniem przez Biuro Polityki Mobilno6ci i Transportu m.st.
warszawy. Na podstawie tych projeK6w wdro2enie utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na czas
realizacji rob6t. Czasowa organizacja ruchu powinna w szczeg6lno6ci zapewnia6 miesikaricom/uzytkownikom i
sluzbom miejskim dojazd do posesji przyleglych do terenu budowy lub posesji do kt6rych dojazdjest mozliwy
wylqcznie z dr6g objqtych czasowq organizacjq ruchu.
Harmonogram prowadzenia rob6t Wykonawca sporzqdzi zgodnie z ustaleniami zawaftymi w warunku nr 6.5

i

WRK.

Pytanie 58: Po analizie dokumentacji projektowej oferent stwierdzil rozbie2noSci w ilo5ciach barier ochronnych
(drogowych i mostowych). Wg projeKu SOR barier H1W3A jest 228 m, a barier H1W2A 12 m. Wg przedmiaru
rob6t bariery H1W3A jest 98,5 m, a bariery H1W2A jest 196,3 m. Prosimy o jednoznaczne podanie iloSci barier i
przekazanie zamiennych dokument6w projektowych i przedmiaru uwzglqdniajqcych prawidlowa ilo56 barier.
odpowiedi: Ujednolicono dokumentacjg projekowq przedmiar rob6t drogowych w zakresie iloSci barier
drogowych. Ilo56 barier mostowych zostala uwzglgdniona w skorygowanym przedmiarze rob6t mostowych oraz
formularzu kosztorysu do oferty, zalqczonych do niniejszego pisma (zal. nr 3 i 4).

i

Pytanie 59: W dokumentach dotyczqcych audytu BRD mowa jest o konieczno6ci zamontowania oslony
energochlonnej U-15a. Ten element r6wniez jest przewidziany w kosztorysie drogowym w poz. 22. prosimy o
przekazanie projeKu technicznego lub uzupelnienie projektu stalej organizacji ruchu o powyzszy asofiment
rob6t wraz z podaniem parametr6w technicznych i szczeg6l6w konstrukcyjnych.
Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e zaprojektowana oslona energochlonna U-15a powinna spelniai wymogi
funkcjonalne i zakres dzialania okre6lone w Rozporzqdzeniu Minrrtra Infrastruktury w sprawie szczegolowych
warunk6w technienych dla znakdw i sygnaldw drogowych oraz urzqdzei bezpieczeistwa ruchu drogowego
warunk6w ich umieszczania na drogach.

i

ProjeK techniczny jest elementem dokumentacji przygotowywanym przez Wykonawcq na etapie realizacji rob6t.
z opisem przedmiotu zam6wienia pkt. 55 Wykonawca zobowiqzany jest do uwzglqdnienia w
aktualizowanym projekcie stalej organizacji ruchu uwag zgloszonych przez audytora brd, zgodnie ze stanowiskiem
Zamawiajqcego, zawartym w piSmie znak ZMID-Pt.4r0t.429.2020.MSo z dnia 22.06.2020 r.

Zgodnie

Pytanie 6Ol. Czy Zamawiajqcy dopuszcza wykonanie mur6w oporowych
drobnowymiarowych,

miast

z

z

prefabrykat6w betonowych

brykat6w betonowych wiel kowymia rowych?
Odpowiedi: Z uwagi na sqsiadujqcy wiaduK nie dopuszcza sig prefabrykat6w drobnowymiarowych. Nale2y
zastosowai prefabrykaty betonowe wielkowymiarowe o wymiarze podstawowego panelu w zakresie od 1,4 x
1,4m do 2,0 x2,5m (wys. x szer.). Sprecyzowano zapisy STWIORB.

Pytanie 6L:
Od

za

prefa

Czy Zamawiajqcy dopuszcza wykonanie balustrad aluminiowych, zamiast stalowych?

powiedi: Zamawiajqcy nie a kceptuje

zmia ny zaprojektowanych ba

I

ustrad mostowych.

Pytanie 62: Prosimy o potwierdzenie, 2e metalizacja konstrukcji stalowej, dotyczy powierzchni zewngtrznej
przekrqu skrzynki?
Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, ze nale2y zastosowai system powlok zabezpieczajqcych przed korozjq
odpowiedni dla stali nieocynkowanej lub ocynkowanej zar6wno we wngtrzu konstrukcjijak i na zewnqtrz zgodnie
z STWIORB.

Pytanie 63: Prosimy, o rozbicie iloSci zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej na powierzchnie
i powierzchnie wewngtrzne, z uwagi na r62ny zastosowany system zabezpieczenia tych 2

zewnqtrzne

powierzchni?
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Odpowiedi: Zamawiajqcy uzupelnia przedmiar rob6t oraz kosztorys ofertowy bran2y mostowej (zal' nr 3 i 4).
pytanie 64: W SST nr.M-11.03.06 dotyczqcej pr6bnego obciq2enia pali w punkcie 1.3 Zakres robot objqtych
SfWiOnA mowa jest o wykonaniu pr6bnego obciq2enia bocznego. Prosimy o wykre6lenie zapisu dotyczqcego
wykonania tego rodzaju badania, gdyz dla pali wielkoSrednicowych, nie wykonuje sig tego rodzaju badari?
Odpowiedi: Zapisy STW|ORB branzy mostowej zostaly skorygowane. Skorygowana specyfikacja w zalqczeniu

(zal. nr t2).

Pytanie 65: Prosimy o podanie iloSci poszczeg6lnych pr6bnych obciqzeri pali wielko6rednicowych z podzialem na
statyczne i dynamiczne,
Odpowiedi: Dla liczby pali podanych w przedmiarze nale2y wykonai badania zgodnie z STWIORB.
Pytanie 66: W SST nr.M-11.03.06 dotyczEcej pr6bnego obciq2enia pali w punkcie 5.2 w tablicy nr 1 ,,Termin
sprawdzania noSno5ci ,,mowa jest o palach wbijanych, prosimy o podanie terminu sprawdzania no6no5ci dla pali
projektowych tj. pali wielkoSrednicowych R 1200?.
Odpowiedi: Zapisy STW|ORB bran2y mostowej zostaly skorygowane. Skorygowana specyfikacja w zalqczeniu
(zal. nr 5).
Pytanie 67: Prosimy o podanie kolorystyki nawierzchni na chodnikach wiaduktu WD2a, oraz mur6w oporowych.

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e

nale2y zastosowai kolorystykq w odcleniach szaro6ci,

Pytanie 68: Prosimy o udostgpnienie projektu wykonawczego obiektu mostowego WD2a w wersji DWG
Odpowiedi: Udostqpniona przezZamawiajqcego dokumentacja jest wystarczajqca do sporzqdzenia oferty.

Pytanie 69: Prosimy o przekazanie prawidtowej ilo6ci istniejqcych ekran6w akustycznych przeznaczonych do
rozbi6rki a tak2e dokladnq ich lokalizacjq i wysoko56. Obecnie przedmiar zaklada ok. 288 mb, a plan rozbi6rek w
projekcie wykonawczym zaklada ok 70 - 80 m.

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e w ramach inwestycji przewidziano rozbi6rkq ok. 76 m

ekran6w
akustycznych o wys. 5 m. oraz ok. 213 m ekran6w akustycznych o wys. 4 m, kt6re zostanE podwy2szone do wys.
5,5 m. Uszczeg6lowiony plan rozbi6rek (rys. nr 7.1i7.2), skorygowany przedmiar rob6t drogowy oraz formularz
kosztorysu do ofefi w zalqczeniu (zal. nr I,2 i t7).

Pytanie 70: Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego obejmujEcego spos6b rozbi6rki ekran6w. A tak2e
i opisanie w projekcie zamiennym, kt6re elementy majq byi rozebrane i w jakim zakresie. Czy tylko

wskazanie

czq6i nadziemna (panele podwaliny, slupy, czy r6wnie2 czq5i podziemna (pale fundamenty). Kt6re materialy

z

rozbi6rki bQdq nalezaly do Zamawiajqcego?

Odpowiedi: Spos6b prowadzenia rozbi6rek zostal opisany w STWIORB D-01.02
Pytanie 71: W kosztorysie drogowym w pozycji nr 24 s4 do wykonania ekrany akustyczne o wysoko6ci 3,5m w
ilo6ci 48,3mb, oraz ekrany akustyczne o wysoko6ci 6,0m w iloSci 213mb. Dodatkowo w kosztorysie mostowym
pozycja

77 zaklada wykonanie 425 mb ekran6w o wysoko5ci 3,5 m. W opisie technicznym w punkcie 1.2

i przeznaczenie paneli" ekran6w o wysokoSci 3,5m jest 433mb, pojawia sig tez ekran o wysoko6ci
ilo5ci 203m, za5 ekranu o wysoko5ci 6m jest 52mb. Prosimy o koreKg przedmiaru drogowego
uwzglqdniajqcq prawidlowq ilo6i ekran6w akustycznych przeznaczonych do rozbi6rki i wykonania. Jednocze6nie w
opisie pozycji uwzglgdnienie podstawowych parametr6w, tj. co najmniej symbol ekranu np. E1, 5L i jego

,,Lokalizacja

5,5m

w

wysokoSi.

Odpowiedi: W projekcie ekran6w nie zestawiono dlugoSci ekran6w a ich lokalizacjg. Zgodnie z dokumentacjq
projektowq poprawne dlugoSci ekran6w akustycznych sq nastgpujqce:
Ekran akustyczny El o wys. h=3,5m - 425mb (przedmiar rob6t - bran2a mostowa)
Ekran akustyczny E2 o wys. h=6m - 48,3mb (przedmiar rob6t - branza drogowa)
Ekran akustyczny 5L o wys. h=5,5m - 213mb (przedmiar rob6t - bran2a drogowa)
Zamawiajqcy przekazuje skorygowane przedmiary rob6t oraz kosztorysy ofertowe dla bran2y drogowej oraz
mostowej (zal. nr t,2,3, 4).

Pytanie 72: Prosimy o potwierdzenie, 2e belki podwalinowe na wszystkich ekranach, zar6wno drogowych, jaki
mostowych majq miei wysoko5i 1,0m?

Odpowiedi: Belki podwalinowe majq miei wysoko66 maksymalnie 1,0m, Dla ekran6w na obiekcie mostowym
bel

ki podwal inowe n ie zostaly zaprojektowa ne.
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Pytanie 73: Czy Zamawiajqcy.oczekuje szczeg6lnego wykoriczenia podwalin zelbetowych opisujqc kolorystykq w
pK. 2.3 PW jako beton architektoniczny? Czy wystarczy wykoriczenie jak na ekranach juz istniejqcych ti,
planowanej inwestycji

-

or.oiicy
czyli z jednej strony podwalina gladka wyjgta z formy, a z drugiej zatafta na gladko?

odpowiedi: Zamawiajqcy informuje,

2e zapis w punkcie 2.3 opiiu technicznego prolettu wykonawczego zostal
zmieniony na ,,w kolorze betonu". Wykonanie w standardzie betonu architektonicznego podwalin 2elbetowych
nie
jest konieczne zatarcie na gladko jest wystarczajqce. Skorygowany projekt wykonawczy w zalqczeniu (zal.
nr

-

18).

Pytanie 74: Prosimy o podanie wla5ciwej lokalizacji ekranu akustycznego SL, gdy| w projekcie wykonawczym na
ekrany w opisie technicznym w punkcie 1.2 "Lokalizacja i przeznaczenie paneli" ekran ten jest umiejscowiony w
kilometrazu 1+115,00 do 1+318,00 za6 w decyzji 6rodowiskowej, mowa jest o 0+830 do t+b:0.

odpowiedi: Kilometraz dla ekranu akustycznego 5L od r+rts Oo ti:rg jest zgodny z dokumentacjq pW z
II. Kilometraz od km 0+830 do 1+036 jest r6wnie2 poprawny i odpowiada dokumentacji pW z etapu III

etapu

i

decyzji Srodowiskowej. Dostosowano opis techniczny do kilometraza zgodnego z etapem III inwestycji i decyzjq
Srodowiskowq. W projekcie ekran6w nie zestawiono dlugo5ci ekran6w a ich lokalizacjq. W przedmiarze bran2y
drogowej i mostowej zestawiono rzeczywiste dlugoSci ekran6w, kt6re sq w linii prostej lub w luku odmiennym od
osi drogi, wg kt6rej podano kilometra2 ekran6w. Prawidlowe warto5ci zestawione sq w przedmiarze.

Pytanie 75: Projekt wykonawczy zaklada wykonanie ekranu 5L w km 1+115,00 + 1+31g,00. Wykonawca
przypuszcza,2e kilometra2 ten pochodzi z dokumentacji projektowej dla etapu II, kt6ry ju2 zostal zrealizowany,
JeSli jednak kilometra2, kt6ry, wydaje sig byd poza zakresem przedmiotu zam6wienia,
lest prawidlowy, prosimy
podanie szczeg6l6w lokalizacji, projeK techniczny wykonawczy oraz korektg przedmiaru.

Odpowiedi: Kilometraz dla ekranu akustycznego 5L od 1+115 do 1+3i8 jest zgodny z dokumentacjq pW z
etapu II. Kilometraz od km 0+830 do 1+036 jest r6wniez poprawny i odpowiada dokumentacji pW z etapu III i
decyzji Srodowiskowej. Dostosowano opis techniczny do kilometraza zgodnego z etapem III inwestycji i decyzjq
Srodowiskowq. W projekcie ekran6w nie zestawiono dlugo5ci ekran6w a ich lokalizacje. W paedmiarze bran2y
drogowej i mostowej zestawiono rzeczywiste dlugo6ci ekran6w, K6re sq w linii prostej lub w luku odmiennym od
osi drogi, wg K6rej podano kilometra2 ekran6w. Prawidlowe wafto6ci zestawione sq w przedmiarze.

Pytanie 76: Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zaklada podwyzszenie ekranu 5L w km 0+830 +
1+036 tj. o dlugoSci 206 m. Projekt wykonawczy zaklada wykonanie ekranu 5L w km 1+115,00 + 1+31g,00.
Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z projeKem wykonawczym na powy2szym odcinku tj. 0+830 + 1+036,
uwzglgdnionym tylko w decyzji, ekran nie bqdzie wykonany. Lub przekazanie zaktualizowanego projektu
wykonawczego.
Odpowiedi: Kilometra2 dla ekranu akustycznego 5L od 1+115 do 1+318 jest zgodny z dokumentacjq pW z
etapu IL Kilometraz od km 0+830 do 1+036 jest r6wnie2 poprawny i odpowiada dokumentacji pW z etapu III i
deryzji 6rodowiskowej. Dostosowano opis techniczny do kilometraza zgodnego z etapem III inwestycji i decyzjq
Srodowiskowq. W projekcie ekran6w nie zestawiono dlugo5ci ekran6w a ich lokalizacje. W przedmiarze bran2y
drogowej i mostowej zestawiono rzeczywiste dlugoSci ekran6w, kt6re sq w linii prostej lub w luku odmiennym od
osi drogi, wg kt6rej podano kilometra2 ekran6w. Prawidlowe wartoSci zestawione sq w przedmiarze.

Pytanie 77: Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego obejmujqcego spos6b podwy2szenia ekran6w 5L z 4
m na 5,5 m. W szczeg6lno6ci w zwiqzku z podwy2szeniem o 1,5 m prosimy o podanie technologii prac i

potwierdzenie, 2e fundamenty i slupy przewidujq obciq2enie dodatkowymi silami zwiqzanymi migdzy innymi z
ciq2arem i parciem.
Odpowiedi: W przedmiarze istniejqcy ekran 5L o wys. 4,0m zostal przewidziany do rozebrania. Projekt zgodnie
z DSU zaklada zmiang ekranu 4,0m na 5,5m, co nie jest jednoznaczne z wykorzystaniem istniejqcej konstrukcji.
Wykonawca we wlasnym zakresie opracowuje projelty techniczne ekran6w weryfikujqce mozliwoS6 wykorzystania
istniejqcej konstrukcji ekran6w.

Pytanie 78: Istniejqcy ekran, kt6ry ma byi podwy2szony na odcinku poczynajqc od km 0+830, posiada panele
przezroczyste. Prosimy o zamienny projeK techniczny i przedmiar rob6t obejmujqcy powy2szy element rob6t.
Odpowiedi: W przedmiarze istniejqcy ekran 5L o wys. 4,0m zostal przewidziany do rozebrania. Projekt zgodnie
z DSU zaklada zmiang ekranu 4,0m na 5,5m, co nie jest jednoznaczne z wykorzystaniem istniejqcej konstrukcji.
Wykonawca we wlasnym zakresie opracowuje projekty techniczne ekran6w.
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Pytanie 79: Oferent zwraca sig z pro6bq o udostgpnienie deryzji 5rodowiskowej z kt6rej wynika, 2e zgodnie z
projektem wykonawczym zachodzi koniecznoSd wykonania ekran6w akustycznych na odcinku 1+115,00 +
1

+ 3 18,00.

Odpowiedi: Decyzja Srodowiskowa zostala udostgpniona w materialach przetargowych. Kilometra2 dla ekranu
akustycznego 5L od 1+115 do 1+318 jest zgodny z dokumentacjq PW z etapu II. Kilometraz od km 0+830 do
1+036 jest r6wniez poprawny i odpowiada dokumentacji PW z etapu III i decyzji Srodowiskowej. Dostosowano
opis techniczny projeKu wykonawczego
decyzjq Srodowiskowq (zal. nr 18).

-

ekrany akustyczne do kilometra2a zgodnego z etapem

III

inwestycji

i

Pytanie 8O: Czy Zamawiajqcy, dopuszcza wykonanie ustroju lub czg5ci ustroju no5nego w konstrukcji 2 belkowej
sprg2onej, zamiast konstrukcji stalowej z plytq wsp6lpracujqcq?
Odpowiedi: Zamawiajqry nie akceptuje zmiany ustroju no6nego,

Pytanie 81: Prosimy zalqczenie jako element SIWZ Kafi Informacyjnej Przedsiqwzigcia do decyzji
6rodowiskowej RDOS z dnia 26.07.2019 r. znak WOOS-II.420.380.2018.TR.13
Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e karta informacyjna przedsigwzigcia stanowila material na podstawie
K6rego wydana zostala decyzja RDOS z dnia 26.07.2019 r. o 5rodowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja
udostgpniona zostala w materialach przetargowych. Udostqpnione materialy przetargowe sq wystarczajqce do

o

sporzqdzenia

ofefi.

Pytanie 82: Prosimy o potwierdzenie, 2e na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunk6w oraz siedlisk ro6lin,
zwiezqt i grzyb6w gatunk6w chronionych.
Odpowiedf: Zamawiajqcy informuje, 2e na etapie opracowywania dokumentacji projeKowej nie stwierdzono
wystgpowania gatunk6w objgtych ochronq gatunkowq w obszarze inwestycji.

Pytanie 83: Prosimy o potwierdzenia, 2e drzewa i krzewy kolidujqce z wykonaniem zakresu inwestycji bqdq
wyciqte na podstawie prawomocnej i ostatecznej Decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej, Ew.
ZRID, W zwiqzku z trwajqcq procedurq uzyskiwania decyzji ZRID, prosimy o sprecyzowanie ograniczeri i
wymaga6, kt6re nale2y uwzglgdnii w cenie oferty i harmonogramie prac.

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, ze drzewa i krzewy kolidujqce z rozwiqzaniami inwestycji zostanq wyciqte
na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej. Uzyskanie decyzji planowane jest w IV kw.
2020 r. Wycinkg drzew i krzew6w nale2y wykonad zgodnie z Specyfikacjq technicznq wykonania iodbioru rob6t
budowlanych oraz warunkami wynikajqrymi z deolzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

-

Pytanie 84: Dotyczy skropienia migdzywarstwowe SST D.04.03.01 opiera sig na normach i oznaczeniach
wyrobu K6re stracily juz wazno6i i pozyskanie materialu zgodnego z SST nie jest juz mozliwe. Czy zamawiajqcy
zezwala na wykonanie skropienia migdzywarstwowego zgodnie z aktualnymi wytycznymi GDDK|A WT-2:2016 ?
SKROPIENIE WARSTW
Odpowiedi: Zamawiajqcy koryguje SST D.04.03.01. OCZYSZCZENIE
KONSTRUKCYJNYCH. Skorygowana STW|ORB bran2y drogowej w zalqczeniu (zal. nr 6).

I

Pytanie

85:

Dotyczy skropienia migdzywarstwowe

-

Czy zamawiajqcy wymaga wykonania skropienia

migdzywarstwowego emulsjq asfaltowq na bazie asfalt6w modyfikowanych

?

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e wymagania dotyczqce skropienia migdzywarstwowego zawafte sq w
SST D,04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
Pytanie 86: Nawierzchnie bitumiczne
podbudowy z AC WMS 16.

-

Prosimy

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e

w

o

udostqpnienie SST dla wykonania warstwy wiq2qcej

STW|ORB branzy drogowej dodano

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO O WYSOKIM MODULE SZTYWNOSCI
WIAZACA. Uzupelniony STW|ORB bran2y drogowej w zalqczeniu (zal. nr 5).

-

i

SST

D.05,03.05C
WARSTWA PODBUDOWY I

-

Pytanie 87: Nawierzchnie bitumiczne Prosimy o potwierdzenie 2e warstwa wiq2qca i podbudowa z AC WMS 16
powinny byi produkowane i wbudowane zgodnie z\NT-2:20L4; WT-2:2016.
Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e wymagania dla nawierzchni bitumicznych okre5lone zostaly w
uzupeinionej SST D.05.03.05C NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO O WYSOKIM MODULE SZTWVNOSCI
- WARSTWA PODBUDOWY I WIAZACA (zal. nr 5).
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Pytanie 88: Oferent wnioskuje o zmiang pk. 1.4. ppkt. 4.2) WRK poprzez nadanie mu nastgpujqcej tre6cl: ,, w
przypadku skierowania sprawy na drogg postgpowania sqdowego, wstqpi do procesu po stronie Zamawiajqcego i
pokryje wszelkie koszty zwiqzane z udzialem Zamawiajqcego w postgpowaniu sqdowym oraz ewentualnym
postgpowaniu egzekucyjnym, w tvm koszty obslugi prawnej postgpowania wedlug rozporzqdzenia Ministra
SprawiedliwoSci w sprawie oplat za czynno6ci radc6w prawnych.
Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie pkt. 1.4. ppkt) 4.2) WRK.

Pytanie 89 Oferent wnioskuje o potwierdzenie, i2 w pkt 3.4 ppK. 3. Lit. b) WRK Zamawiajqcy wymaga
za zgodno6i z oryginalem przez pracownika Wykonawcy zawaftej umowy o

przedlo2enia poSwiadczonej
podwykonawstwo.

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e przedkladane umowy o podwykonawstwo nale2y po5wiadczat
zgodno5i z oryginalem zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 76 a par. 2

za

KPA.

Pytanie 90: Oferent wnioskuje zmianq pkt. 3.6 lit. (b) WRK poprzez nadanie mu nastqpujqcej tre5ci ,,oparl Ceng
Oferty na danych, interpretacjach, informacjach, inspekcjach, i upewnieniu siq, co do wszystkich istotnych spraw,
dotyczqcych Terenu Budowy mozliwych do weryfikacji w ramach oglgdzin".
Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje zapis pkt. 3.6 lit (b) WRK.

Pytanie 91: Oferent wnioskuje wyja5nienie oczekiwai Zamawiajqcego w zakresie obowiqzku konseruvacji tras
dostqpu wskazanego w pK. 3.9 lit (a) WRK.
Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e zakres konserwacji tras dostgpu obejmuje w szczeg6lnoSci wykonywanie
wszelkich napraw tras dostgpu, K6re w jakikolwiek spos6b zostanq zniszczone w zwiqzku z ruchem drogowym
zwiqzanym z dzialalno6ciq Wykonawcy lub przez Personel Wykonawcy.
Pytanie 92: Oferent wnioskuje usunigcie z pkt. 3.11. zdania o nastgpujqcej tre6ci,,Wykonawca nie usunie 2adnej
wiqkszej pozycji Sprzgtu Wykonawry z Terenu Budowy bez uzyskania zgody In2yniera"
Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje tre6i pkt. 3.11 WRK.

Pytanie 93: Oferent wnioskuje zmiang pkt. 5.3 akapit 3 poprzez nadanie mu nastqpujqcej tre6ci ,,Wykonawca
powiadomi In2yniera, o gotowo6ci Rob6t do kontroli zanim bgdq przykryte, umieszczone poza polem widzenia lub
opakowane do przechowywania lub transportu. Wtedy In2ynier bez nieuzasadnionej zwloki, nie p6iniej jednak ni2
1 dziei od dnia powiadomienia, przeprowadzi badania, inspekcje, pomiary lub pr6by, albo bezzwlocznie
powiadomi Wykonawcg o braku takiej konieczno5ci".
Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje tre56 pkt. 5.3 akapit 3 WRK.
Pytanie 94: Oferent wnioskuje o zmianq tre6ci pkt. 6.6, akapit 2 poprzez dodanie kolejnego mySlnika wraz

z

nastqpujqcq treSciq ,,wplywa na wynagrodzenie Wykonawcy je6li op62nienie nie wynika z winy Wykonawcy".
Odpowiedi: Tre6i zadanego pytania nie jest zrozumiala. Zamawiajqcy podtrzymuje dotychczasowq tre6i pK 6.6
WRK.

Pytanie 95: Oferent wnioskuje o zmiang calkowitej wysoko5ci kar umownych z 20o/o
Ofefi.
Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje tre56 pkt. 6.7 WRK.

Ceny

Ofefi

na

100/o Ceny

Pytanie 96: Oferent wnioskuje o dodanie na koicu pkt. 6.8 zdania o nastqpujqcej tre6ci ,,lqczny okres
zawieszenia prowadzenia czqSci lub calo5ci Rob6t nie mo2e przekroczyi 14 dni".
Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje tre6i pK. 6.8 WRK.

Pytanie 97: Oferent wnioskuje o zmiang pK. 9.1 ppkt, 24 WRK poprzez nadanie mu nastqpujqcej treSci:
,,Zamawiajqcy ma prawo zmniejszy6 zakres Umowy dotyczqcy rob6t ka2dego ze Wsp6lzamawiajqcego/ych,
kt6rych szczeg6lowy zakres jest okreSlony w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zam6wienia oraz
kosztorysach ofertowych sporzqdzonych przez Wsp6lzamawiajacego/ych. W przypadku zaistnienia Ww

okoliczno6ci Zamawiajqry przewiduje zmiang Kontraktu poprzez zmiang Wynagrodzenia umownego, jednak nie
wigcej ni2 o L)o/o Ceny Oferty".
Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e inwestycja realizowana jest przez jednego zamawiajqcego.
Zamawiajqcy koryguje tre5i pkt. 9.1 ppK 24 WRK w spos6b nastqpujqcy:

,,24. Zamawiajqcy ma prawo zmniejszyi zakres Umowy dotyczqcy rob6t, K6rych szczeg6lowy zakres jest
okreSlony w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zam6wienia oraz kosztorysach ofertowych
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sporzEdzonych przez Zamawiajqcego. W przypadku zaistnienia w/w okolicznoSci Zamawiajqcy przewiduje zmiang
Kontraktu poprzez zmiang Wynagrodzenia umownego i/lub Okresu realizacji Rob6t."

Pytanie 98: Oferent wnioskuje o wskazanie w pkt. 10.2, iz za nieterminowe uregulowanie platno6ci Wykonawry
przyslugujq odsetki ustawowe za op62nienie w transakcjach handlowych co wynika z przepis6w powszechnie
obowiqzujqcych.

Odpowiedi: Zamawiajqry dokonuje zmiany tre6ci zapisu pkt 10.2 WRK w nastgpujqcy spos6b:
z: ,,Za nieterminowe uregulowanie platnoici Wykonawcy przyslugujq odsetki ustawowe za op62nienid'
na: ,,Za nieterminowe uregulowanie platnoici Wykonawcy przysluguj4 odsetki ustawowe za opdlnienie w
tra n sa kcja ch h a n dlo wyclf' .
Pytanie 99: Oferent wnioskuje o zmiang pkt. 11.2 pplG.1. ostatnie zdanie poprzez nadanie mu nastgpujqcej
treSci ,,W takim przypadku Wykonawca moze 2qdai wynagrodzenia nale2nego z \rtulu wykonanej ju2 czq5ci
Umowy oraz zakupionych ale niewbudowanych material6w i urzqdzeh."
Odpowiedf: Zamawiajqcy podtzymuje treSi pkt. 11.2 ppkt. 1. WRK.

Pytanie lOO: Oferent wnioskuje o zmiang pkt. 11.2 poprzez usunigcie akapitu o nastgpujqcej treSci ,,
Wykonawca ma obowiqzek niezwlocznie zawiadomii Zamawiajqcego, nie p6iniej jednak niz w terminie 7 dni
roboczych od powzigcia przez Wykonawcg informacji o zaistnieniu zdarzeit opisanych w pkt 1 i 2 niniejszego
ustgpu, pod groibq odstqpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajqcego z przyczyn
le2qcych po stronie Wykonawcy"
uzasadnieniem niniejszego wniosku jest fakt, i2 zaistnienie podstaw
odstqpienia czgsto bywa sporne a treSi akapitu pozwala Zamawiajqcemu nawet w takich sytuacjach odstqpii od
Umowy ze skutkiem natychmiastowym, co nie ma 2adnego uzasadnienia faktycznego ani prawnego.
Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje tre6i pK. 11.2 WRK.

r

Pytanie 101: Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy przeanalizowal zasadno5i wycinki drzew i nie widzi
jej ograniczenia.
Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, ze zakres wycinki drzew zostal przeanalizowany przez Projektanta i
mo2liwo6ci

wskazany w dokumentacji projektowej.

Pytanie 102: Kto bgdzie pelnil Nadz6r Autorski w ramach przedmiotowej Inwestycji?
Odpowiedi: Nadz6r autorski, pelnil bgdzie wykonawca dokumentacji projektowej - Mosty

Gdaf sk Sp. zo.o.

Pytanie 103: Czy Zamawiajqcy dysponuje majqtkowymi i zaleznymi prawami autorskimi dla dokumentacji
projektowej, niezbqdnej do realizacji przedmiotu zam6wienia ?

Odpowiedi: Zgodnie

z

umowq

na

opracowanie dokumentacji projektowej Zamawiajqcy przejmuje od

Wykonawcy autorskie prawa majqtkowe na nastgpujqcych polach eksploatacji:
1) wprowadzanie do obrotu,
utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji dostgpnymi technikami,
powielenie,
publiczne odtwarzanie i udostgpnienie.

2)
3)
4)

W ramach przejqtych praw majqtkowych ZamawiajEcy bgdzie m6gl bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy orazbez 2adnych ograniczefi czasowych i ilo6ciowych m,in. wykorzystywai
dokumentacjq projektowq na wlasny u2ytek, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadafi Zamawiajqcego, w tym
w szczeg6lnoSci przekazai opracowania projektowe lub ich dowolnq czg6i, tak2e ich kopie innym wyronawcom
jako podstawg lub material wyjSciowy do wykonania innych opracowah projeKowych, wykonawcom biorqcym
udzial w postqpowaniu
udzielenie zam6wieri publicznych, jako czg66 specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia, innym wykonawcom jako podstawg dla wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych oraz
stronom trzecim biorqrym udzial w procesie inwestycyjnym.

o

Pytanie 104: Prosimy o informacjg czy Zamawiajqcy posiada prawo do dysponowania wszystkimi dzialkami
potaeby realizacji przedmiotowej inwestycji ?
Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, ze zgodnie

z aft. t7 ust. 3 pK 3)

na

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych, decyzja zrid, kt6rej
nadany zostal rygor natychmiastowej wykonalno6ci, uprawnia do faktycznego objgcia nieruchomo5ci w posiadanie
przez wla6ciwego zarzqdcq drogi.
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Zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastqpi w ciqgu 30 dni od daty

dorqczenia Zamawiajqcemu o6wiadczenia kierownika budowy o przyjgciu obowiqzku kierowania budowq.
jest do:
JednoczeSnie zgodnie z WRK warunek 6.2 - okres przed rozpoczgciem budowy Wykonawca zobowiqzany
pozyskania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt terenu na potrzeby lokalizacji zaplecza budowy i urzqdzelr
zaplecza budowy, w sytuacji gdy Wykonawca chce je zlokalizowai poza Terenem Budowy.

*

i

pozyskania
uzgodnienia z wlaScicielami nieruchomo6ci zlokalizowanych poza projeKowanym pasem
drogowym termin6w i szczeg6lowego sposobu realizacji Rob6t budowlanych (tj. budowa/ przebudowa sieci
uzbiojenia terenu, zjazdow, urzqdzeri wodnych lub melioracji wodnych, rozbi6rka istniejqcych obiekt6w

budowlanych oraz budowa

i

rozbi6rka tymczasovvych obiekt6w budowlanych),

przy

zalozeniu

uporzqdkowania terenu po zakoficzeniu tych Rob6t oraz doprowadzenia tego terenu do stanu poprzedniego,
tj. przywr6cenia takiego stanu zagospodarowania nieruchomo6ci struKury gleby, jakie istnialy przed

i

poOjeciem przebudowy/budowy/rozbi6rki, uwzglqdniajqc pozostawienie

na tych nieruchomoSciach

przebudowanych/wybudowanych sieci uzbrojenia terenu, zjazdow, urzqdze1 wodnych lub melioracji wodnych
oraz rozbi6rkg budynk6w i tymczasowych obiekt6w budowlanych. Koszty ewentualnego zajgcia (dzier2awy)
terenu na czas prowadzenia Rob6t oraz koszty ewentualnych odszkodowah za tymczasowe zajgcie terenu
pod inwestycjq oraz koszty szk6d spowodowanych przez Wykonawcg poniesie Wykonawca bez udzialu

*

Zamawiajqcego.
w ptzypadt<u prowadzenia rob6t polegajqcych na budowie/przebudowie infrastruktury technicznej, ziazdow,

urzqdzefi wodnych lub melioracji wodnych, rozbi6rce istniejAcych obieK6w budowlanych oraz budowie i
rozbi6rce tymczasowych obiekt6w budowlanych na dzialkach poza liniami rozgraniczajqcymi inwestycji,

Wykonawca zobowiqzany

**.

jest

sporzqdzi6 dokumentacjg fotograficznq stanu nieruchomoSci przed

rob6t i po ich zakoficzeniu. Ponadto Wykonawca zobowiqzany jest spisai. protok6l z
rozpoczqclem
wla6cicielem nieruchomo6ci/u2ytkownikiem wieczystym potwierdzajqcy przywr6cenie nieruchomo6ci do stanu
poprzedniego po wykonaniu ww. prac. Powy2sze dokumenty tj. dokumentacjg fotograficznq, protok6l wraz z
iragmentem dokumentacji powykonawczej w zakresie ww. rob6t Wykonawca przeka2e Zamawiajqcemu."

pytanie 105: Prosimy o informacjq czy przedmiotowa inwestycja przebiega przez tereny objete nadzorem
konserwatora zabytk6w? Je6li tak to wnioskujemy o zalqczenie stosownej opinii.
Odpowiedi: Zamawiajqcy udostqpnia opinig z dnia 21.02.2020 r. Mazowieckiego Wojew6dzkiego Konserwatora
Zabytk6w, pozyskanq na etapie przygotowywania material6w do wystEpienia z wnioskiem o wydanie decyzji zrid

(zal. nr 19).

pytanie 106: W OPZ pkt. II ppK. 4, Zamawiajqcy zobowiqzuje Wykonawcg do koordynowania rob6t
budowlanych z innymi robotami budowlanymi znajdujqcymi siq w rejonie inwestycji. Prosimy o informacjg
odno6nie trwajqcych, lub planowanych rob6t budowlanych, kt6re mogq kolidowai z realizacjq przedmiotu
zam6wienia.

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e w rejonie inwestycji planowana jest budowa tymczasowego zasilania
placu budowy w rejonie ul. Mlodnickiej. Na chwilg obecnQ ZamawiajEcy nie posiada informacji o innych
pla

nowanych inwestycjach,

pytanie 107: W OPZ pkt.

II

ppkt. 41 Zamawiajqcy zobowiqzuje Wykonawcq do ,,Uzyskania niezbgdnych
pozwoleri i poniesienia wszelkich koszt6w niezbgdnych dla wej6cia w teren, w celu prowadzenia rob6t". Prosimy o
informacje jakie pozwolenia, czy koszty Zamawiajqcy ma na my6li.
Odpowiedi: Zobowiqzania Wykonawcy w okresie przed rozpoczgciem Rob6t wskazane zostaly w pkt. 6'2 WRK.

pytanie 108: Dotyczy kosztorys6w. Prosimy o wyja6nienie, czy w pozycjach w kt6rych tre66 rozpoczyna sig
zwrotem ,,*doplata za (...)" Wykonawca ma podai tylko ceng jednostkowq bez podania ilo6ci i warto6ci za
pozycjq? Skoro Wykonawca zgodnie z siwz dzial XIV pK 4 nie mo2e samodzielnie wprowadzac zmian np. swoich
ito5ciipoOanie kwoty dla warto6ci w tych pozycjach jest bezzasadne, bo nieokre5lone iloSciq przedmiarowq, kt6rq
powinien podad ZamawiajqcY.
Zamawiajqcy skorygowal przedmiary rob6t oraz formularze kosztorysu do oferty (zal. nr

bdpowiedi:

I,2,3,

4).

pytanie 109: Dotyczy kosztorysu ,,VIII-01-DROGI". Prosimy o podanie szczeg6l6w i parametr6w rozbieranych
ellment6w. Np. material6w warstw konstrukcyjnych

i

gruboici warstw, wymiar6w element6w brukarskich jak

krawg2niki, obrze2a,5cieki. Podanie tych danych ma istotny wplyw na prawidtowq wycenq'

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e przedmiar rob6t, formularz kosztorysu do ofe.rty oraz plan rozbi6rek
zosialy uzupelnione o dodatkowe informacje. W zalqczeniu skorygowane przedmiar rob6t, formularz kosztorysu
do oferty bran2y drogowej oraz plan rozbi6rek (zal' l, 2 i 17).
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Pytanie 110: Dotyczy kosztorysu ,,VIII-02-MOSTY". Analizujqc logikg przedmiaru wykonawca sugeruje aby przy
ka2dej liczbie porzqdkowej dla pozycji byla podana ilo6i i/lub jednostka miary. Wobec powy2szego prosimy o
korektg z podaniem prawidlowej iloSci i/lub jednostki miary dla pozycji

2,3, L4,31, 63, 64, 65,66, 83, 84, 85
Odpowiedi: Zamawiajqcy koryguje formularz kosztorysu do oferty i przedmiar rob6t branzy mostowej,
Skorygowane materiaty w zalqczeniu (zal. nr 3,4).

Pytanie 111: Prosimy o potwierdzenie, ze obowiqzujqcymi do wyceny i sporzqdzenia kosztorys6w ofertowych sq
przedmiary zal1czone w formie pdf.
Odpowiedi: Zamawiajqcy udostgpnil formularze kosztorysu do oferty w formacie xls. Formularz kosztorysu do
oferty sporzqdzony zostal na podstawie udostqpnionych przedmiar6w rob6t (w formie pdf).

Pytanie 112: Wykonawca proponuje zastqpienie rozbudowanych zapis6w w WRK w pkt. 8.1 dotyczqcych
rozliczenia prac zamiennych, uzupelniajqcych czy dodatkowych (czyli w obszarze, gdzie wystqpuje slowo
,,SEKOCENBUD" na zapis skr6cony: ,,Roboty, dla K6rych nie okre6lono cen jednostkowych w kosztorysie zlo2onym
wrazzOfertq, kt6rych w zaden spos6b nie da sig przyporzqdkowai do pozycji ujgtych w kosztorysie jw. (...) bqdq
rozliczane na podstawie kosztorysu lub kalkulacji sporzqdzonych przez Wykonawcq. Kosztorys lub kalkulacja
sporzqdzona przez Wykonawcg bqdzie podlegala negocjacjom".

Podstawq

do

sporzqdzenia kosztorysu ofeftowego

powy2sze dokumenty powinny

sq specyfikacje techniczne

i

projeK. Analogicznie wiqc

byi obowiqzujqce przy sporzqdzeniu kosztorys6w i kalkulacji dla rob6t zamiennych,

uzupelniajqcych i dodatkowych. Tym samym opieranie sig na,,KNR-ach" jest bezzasadne,

Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy pK. 8.1

WRK.

Pytanie 113: W przypadku braku zgody na propozycjg zmiany dla pkt. 8.1 WRK Wykonawca 2qda zmiany tre6ci
pK. 8.1 z zapisu: ,, (...) nie wy2szych od Srednich (...), publikowanych w Wydawnictwie SEKOCENBUD(
...)", na zapis: ,, (...) dq2qcych do 6rednich (...), publikowanych w Wydawnictwie SEKOCENBUD( )".
Dotychczasowy zapis sugeruje, 2e w ka2dej firmie budowlanej (bez wzglgdu, czy jest to mala, czy wielka
korporacja) warto6i robocizny kosztorysowej, kt6ra jest to2sama z godzinowq stawkq pracodawcy (nie myli6 z
WRK w

pensjq pracownika) zblizona jest do minimalnej krajowej. I ka2da firma koszty po5rednie oraz zakladany zysk ma
zgodne z danymi z SEKOCENBUD.
Proponowana zmiana jest bezpieczna dla Zamawiajqcego, poniewa2 w powy2szym punkcie WRK zawarl zapis:
,,Kosztorys sporzqdzony przez Wykonawcg bgdzie podstawq negocjacji".

Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy pK. 8.1 WRK
Pytanie 114: Dotyczy zapis6w SIWZ Rozdzial VI. WARUNKI UDZIATU W POSTEPOWANIU ORAZ PRZESTANKI
w postqpowaniu w zakresie dysponowania osobami
posiadajqcymi uprawnienia, do6wiadczenie i kwalifikacje odpowiednie do funkcji, jakie zostanq im powierzone, na

WYKLUCZENIA. Wykonawca prosi o zmiang warunku udzialu

nastgpujqcy zapls:

1) Kierownik budowy: 1 osoba, posiadajqca min. 5 letnie doSwiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika budowy
lub kierownika rob6t mostowych, w tym nad min. 1 robotq zwiqzanq z budowq obiektu mostowego o rozpiqto5ci
min, 300 m.
2) Kierownik rob6t drogowych: 1 osoba, posiadajqca min. 3 letnie do5wiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika rob6t drogowych, w tym nad min. 1 robotq zwiqzanq z budowq drogi klasy co najmniej GP
o dlugoSci co najmniej 0,5 km.
Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje, skorygowane warunki udzialu w postgpowaniu przetargowym (pismo
Zamawiajqcego zna k ZMID-ZP.26.22. 2020.

M

FE(3) z

dn

ia 08. 09. 2020

r.

).

Pytanie 115: Prosimy o wyjaSnienie, czy Zamawiajqcy zaakceptuje tre5i gwarancji z tytulu nale2ytego
wykonania umowy, zawierajqcq wszystkie istotne elementy zawafte we wzorze stanowiqcym zalqcznik nr 1 do

nr 7 do SWIZ), a kt6ra bgdzie standardowq tre6ciq banku lub towarzystwa
ubezpieczeniowego, W obecnym brzmieniu wz6r gwarancji przedstawiony pnez Zamawiajqcego znacznie odbiega
od standardowych tre5ci stosowanych przez wigkszoSi instytucji finansowych i ich wystawienie w niezmienionej
formie moze okazai sig niemo2liwe.
Wzoru Umowy (Zalqcznik

Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza zmiang tre6ci wzor6w zabezpieczenia, w tym umieszczenia dat wazno6ci
gwarancji, jednak2e zlolona gwarancja musi jednoznacznie zabezpieczai interes Zamawiajqcego minimum

i

zawiera6:

a) zgodno6i z intencjq wzoru;
b) bezwarunkowo5i;
c) nieodwolalno5i;
Fundusze

Uni]FEは

Europejskie
IntrasEruktura i Srodowisko
Projekt pn. ,,Moderni:acja ciqgu ul. Marsa

-

Zolnierska odc. wg:el Marsa

- granica

[opeJS[] [::::::]

miasta

jestplanowanydo wsp6lfinansowaniaprzezUnigEuropejsk4zFunduszuSp6jnoSci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

TMID/ZP, M.F. wew. 427

-

etap

llf'

d)

platno66 na pierwsze 2qdanie beneficjenta.

Ponadto treSi gwarancji podlegai bgdzie akceptacji Zamawiajqcego

Pytanie 116: Prosimy

o

.

potwierdzenie, 2e wycena przedmiotu zam6wienia

ma charakter obmiarowy

(kosztorysowy). W przypadku potwierdzenia prosimy o przekazanie skorygowanych specyfikacji technicznych w
bran2ach: drogowej, mostowej isanitarnej. W wiqkszo6ci specyfikacji w tych bran2ach, w punkcie 7.1: ,,Og6lne
zasady obmiaru rob6t" Zamawiajqcy zawarl zapis: ,,Kontrakt ryczaltowy. Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w
sTWioRB D-M.00,00.00...,"

Odpowiedi: Zamawiajqcy potwierdza, 2e wycena przedmiotu zam6wienia ma charaKer obmiarowy zgodnie z
WRK. Skorygowane Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla bran2y drogowej,
mostowej oraz sanitarnej w zalqczeniu (zal. nr 5, 6, 20)

Pytanie

t!7:

wymaga noSci
I

Odpowiedi:

Czy Zamawiajqry akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania rob6t w terminie 14 dni od daty
ieza placon ej przez Za mawiajqcego faktury Wykonawcy?
Zamawiajqcy nie akceptuje zaproponowanego przez Wykonawcq prawa do wstrzymania rob6t.
n

Pytanie 118: Kary umowne par. 6.7 lit. d) pkt l) -7): czy Zamawiajqcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie
wy2szym ni2 2 000,00 zl?
Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy pK. 6.7 lit. (d) WRK.
Pytanie 119: Limit kar par. 6.7 z hrtul6w wymienionych w lit. a, b, d, - czy Zamawiajqcy akceptuje ustalenie
calkowitego limitu kar z tytulu zwloki nie wy2szy ni2 !0o/o ceny netto?
Odpowiedi: Zamawiajqry podtrzymuje zapisy pK. 6.7 lit. (a), (b), (d) WRK.
Pytanie 120: W kontekScie wyroku Krajowej Izby Odwolawczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazujqcego, i2
iakkotwiek gospodarzem postgpowania jest ZamawiajQcy, to nie oznacza, 2e postanowienia umowy mogq byi
korzystne tylko dla jednej stron oraz majqc na uwadze wyra2ony w wyroku poglqd, i2 wprowadzenie zapis6w
dotyczqcych okre6lonych kar umownych w przypadku naruszenia przez Zamawiajqcego postanowieri umowy nie
niweczy celu zaspokojenia okre6lonych potrzeb publicznych, a dyscyplinowanie stron celem prawidlowego
wykonania umowy dotyczy w r6wnej mierze obu stron umowy, czy Zamawiajqcy akceptuje ustanowienie kar dla
Zamawiajqcego z tytulu (1) op62nienia przekazania placu budowy, (2) op62nienia odbioru, (3) odstqpienia od
Umowy z przyczyn Zamawiajqcego innych, ni2 okre5lone w art. 145 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych w
wysoko6ci adekwatnej do placonych za op62nienie i odstqpienie zprzYczYn Wykonawcy?
Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy WRK. Zmiany do umowy przewidziane zostaly w warunku nr 9
WRK.

-

WRK ZMID Warunek 6.8 i 6.9; zawieszenie i konsekwencje zawieszenia
czy Zamawiajqcy akceptuje aktualizacjg ceny na dziei wznowienia rob6t?;

Pytanie 121:

(1)

(2)
(3)

czy Zamawiajqcy akceptuje prawo Wykonawcy do odstqpienia od Umowy przy zawieszeniu powy2ej 60
dni?;
czy Zamawiajqry akceptuje pokrycie przezZamawiajqcego udokumentowanych koszt6w zawieszenia
Rob6t?

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, ze nie akceptuje aktualizacji ceny na dziefi wznowienia rob6t, prawa
Wykonawcy do odstqpienia od Umowy przy zawieszeniu powyzej 60 dni, pokrycia przez Zamawiajqcego
udokumentowanych koszt6w zawieszenia rob6t.

-

Pytanie 122: WRK ZMID Warunek 7.3; odbiory
(1) w jakim terminie od dnia zgloszenia Zamawiajqcy zakofrczy odbi6r czg6ciowy - proponuje sig 7 dni?;
(2) w jakim terminie od dnia zgloszenia Zamawiajqcy zakohczy odbi6r koricowy - proponuje siq 14 dni?
Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e w warunku 7.3 WRK wskazane zostaly zasady dokonywania czynno6ci
odbioru czq6ciowego i koricowego.

pytanie 123: WZ6R

ZABEZPTECZENIA Z TYTUr-U NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY; WZOR ZABEZPIECZENIA

Z TYTUT-U REKOJMI LUB

/ I GWAMNCJI;

nie tylko solidarnie, ale r6wniez jako gl6wny dluznik

-

(1) czy Zamawiajqcy akceptuje zastrze2enie, 2e treSi wzoru gwarancji moze zostai zmieniona zgodnie

ze

i instytucji fi na nsowej wystawiajqcej gwarancjq? ;
(2) czy Zamawiajqcy akceptuje nastqpujqce zapisy w gwarancji: (a) wraz z wnioskiem o ciqgnienie zlo2enie
o6wiadczenia Beneficjenta, i2 Wykonawca nie wykona{ nastqpujqcych zobowiqzari wynikajqcych z Umowy - wraz
z ich specyfikacjq kwotq, (b) kwota gwarancji wrcz z ka2dym ciqgnieniem ulega zmniejszeniu o kwotq
ciqgnienia, (c) wstawienie klauzuli identyfikacyjnej Zamawiajqcego: przekazanie ewentualnego 2qdania wyplaty za
sta nda rda m

i
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pòrednich″

em banku ZamawiajaCego′ bry potwierdzl prawdziwòこ podpis6w os6b uprawnionych dO
(d)wstawienた zakazu przenoszenb(Ce旬 i)Zabezpた czenb wykonania lub

reprezentagi Zamawbjacego′

dopuszczenie cetti za uprzednia pisemna Zgodq Gwaranta,(e)gwarancJa wygasa w przypadku zwrotu gwarandi
przez Benengenta w okresie wa2nòci gwarandi′
e podpisy na 20daniu wyplaty na!e20 do os6b
(つ ZapiS′ 之
uprawnionych do zaciagania zobowiazan w imieniu Benel可 enta?,
(3)czy zamawbjaCy akceptuje zmbne Za口 su denniuiacego wystawce gwarandi Z″ jako g16wny dlu2nik″ naガak0
gwarantη
;

(4)w zwiaZku z brakiem mo2!iwoSci wystawienia gwarandi bezterminoweJ czy Zamawiajacy akceptuje wstawienie
dat obowiaZyWania gwaranoi′ Wraz ze zobowiqzaniem do przedlo2enia nowe」
gwarandi przed WygànieCiem
obowiaZUjactt w prZypadku zaistnienia takitt kOniecznòci?

Odpowied乏

:

1)ZamawittaCy dopuszcza zmiane trèci wzor6w zabezpieczen:a′
w tym umieszczenia dat wa2nòci gwarancJり
jednatte zlo2ona gwaran● a musijednoznacznie zabezpieczaこ interes Zamawiajacego i minimum zawieraこ
a) ZgOdnosc z;ntenc」 Q wzoru;
:

b) beZWarunkowosc
C) nieOdwOlalnòこ
d) platn。

na pien″ sze 20danie benendenta

̀こ
pOdlegaこ bedzie akceptagi zamawlaJaCegO.
Ponadto treξ こgwarandi

2)ZamaWbjaCy akceptuje nastepujaCe Zattsy w gwarandl:

″(a)Wraz z wnioskiem o ciagnienie zlo2one òwiadczenia Benel●
zobowiaZan wynikajaCych z umowy″

enta′

i2Wykonawca nie wykonal nastepujacych

.

″
(b)kWOta gwaran可 i wraZ Z ka2dym dagnieniem ulega zmnieJszeniu o kwo dagnienb″
″
(C)Wystawienie klauzuli :dentynka(γ jntt ZamawiajaCegOl przekazanie ewentua!nego 2adania wyplaty za
pòrednidwem banku zamawiajace9o′ 鐵6ry pomierdzi prawdziwòこ podpis6w os6b uprawnionych do
.

reprezentatti ZamawiajaCego″

.

〃
(d)WStawienie zakazu przenoszenia(ce可 i)Zabezpleczenia wykonania lub dopuszczenie cetti Za uprzednia
pisemna Z90da Gwaranta″

.

ci gwarancJi″
″
(e)gWaranga wygasa w przypadku zwrotu gwarandi przeZ BenencJenta w Okresie wa2noξ
s′
2e
podpisy
na
2adaniu
wyplaty
nale20
do
os6b
uprawnionych
do
zadaganb
zObowhzan
w imieniu
″
(f)Za口

BenencJenta″

.

3)″ ZamaWiajacy akceptuje zmiane ZapiSu deiniujaCe90 WyStawce gWarantti zガ
gwarant″

akO g16wny dlu2nik na′ jako

.

4)ZamaWiajaCy akceptuje wystawienie dat obowiqzywania gwarandi′
Wraz ze zobowiaZaniem do przedlo2enia
nowa gwarandi minimum 30 dni przed wygànieCiem ObOwlaZuJaCeJ gwarancJI.
Wprowadzone do owarancii zmbnv oodlecaこ
Pytanie 124: Pkt 3.l lAIRK′
oζ

beda ka2dorazowo akceDtaCii Zamawbiaceoo.

akapt 8 zaczynajaCy Sie Od S16w Wykonawca nie bedZie skladal publicznych

wiadczen( )

Majac na uwadze poszanowanie zasady r6wnòci stron umowy′
Wykonawca zwraca sie o dopisanie po zdaniu o
Nle mo2e r6wnie2 w 2aden spos6b nakladaこ jakichkolwiek zobowiaZah na zamawiajaCe90′ bez je9o
uprzednitt piSemntt zgOdy,″ zdania o nastepujaCtt trèci:′ ′
ZamawiajaCy nie m02e w ttaden spos6b nakladaこ
jakichkolwiek zobowiqzan na wykOnawce′ bez jego uprzedn:eJ pisemneJ z9ody・ ″
trèci:″

Odpowied丘 :ZamawiajaCy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie warunku 3.l WRK.
Pytanie 125:Z9odnie z OPZ′ Wykonawca zobowiaZany jest do:zapoznania sie Z Odpowiednim wyprzedzeniem′
polo2eniem terenu budowy′ jego dostepnòcia l innymi istotnymi szczeg61ami dla wykonania rob6t.Dotyczy to w

z

kab‖ i rur znajdujacych Je W ObSZarze dzialania Wykonawcy′
kt6re to
informage nale2y uzyskaC we wlàciwych urzQdach i od gestor6w sieci.Zwracamy sie O WyJaξ
nienie′ jak sie ma to
postanowienie′ z9odnie z kt6rym czèこ danych dotyczacych opisu przedmiotu zam6wienia Wykonawca uzyskaこ

szczeg61noξ c:obecnòci l polo2enia sieci′

ma we wlasnym zakresie i wlasnym staraniem―

vv aspekcie art.29 ust. l i 2 PZP oraz utrwalone9o orzecznic■

wa

KIO i sad6w powszechnych′ z9odnle z kt6rym ZamawiajaCy nie m02e przerzucaこ
na oferent6w ryzyk wynikajaCych
z niepeine9o opisania przedmiotu zamOwienia′
ani zobowiazywaこ ich do poszukiwania na wlasna reke danych
niezbednych dO ka!kula● i oferty.

Odpowied乏 : ZamawiajaCy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie pkt.15 opisu przedmlotu zam6wienia.
Mo冽 iwòこ zmian do umowy na roboty przewidziana zostala przez Zamawiajacego w warunku nr 9.1.WRK,
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Pytanie 126: Pkt 1.1.6.9, pkt 7.1 oraz 7.3 WRK
Wykonawca wnosi o jednoznaczne okre6lenie okresu trwania oraz zakohczenia obowiqzywania Rqkojmi, np_. w ten
spos6b, i2rozpoczyna sig on w dniu podpisaniaprzez Strony Protokolu Koticowego Odbioru Rob6t, a kofczy po

uplywie okresu wskazanego w Kontrakcie, i w konsekwencji dokonanie odpowiedniej zmiany postanowieri pK
1.1.6.9, pK 7.1oraz 7.3 WRK
Przy obecnym brzmieniu pK 7.1 zd. 2 WRK, cyt.: ,,Dlugo5i Okresu Rgkojmi okre6la KontraK - rozpoczyna sig on
w dniu podpisania przez Strony Protokofu Koricowego Odbioru Rob6t, a koriczy z chwilq podpisania przez Strony
Protokolu Ostatecznego Odbioru Rob6t.", biorqc pod uwagq, i2 WRK nie okreSlajq terminu na dokonanie Odbioru
Ostatecznego, okre5lenie terminu koricowego obowiqzywania Rqkojmi, w tym tak2e dla obliczenia terminu
obowiqzywania Zabezpieczenia na okres Rgkojmi, nie jest mo2liwe.
Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, 2e zgodnie z SIWZ, Rozdzial XVI KRYTERIA KTORYMI ZAMAWIAJACY
BEDZIE SIE KIEROWAT PRZY WYBOME OFERTY, pkt 3:
,,3. Wymagany okres rgkojmi na wady przedmiotu umowy:

3.1. minimalny okres rqkojmi

-

3.2. maksymalny okres rqkojmi

60 miesiqcy.

-

96 miesiqce. (...)"

w okres rqkojmi. Zgodnie z WRK ,,Odbiory czqSciowe, Odbi6r
Koricowy, Odbi6r Ostateczny dokonywane bgdq komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, In2yniera
iZamawiajqcego. Wykonawca zglosi In2ynierowi Zamawiajqcemu gotowo66 do Odbioru Koricowego lub
Odbioru Ostatecznego w formie pisemnej. Zamawiajqcy, po uzyskaniu potwierdzenia In2yniera o gotowoSci
Rob6t do odbioru powiadomi Wykonawcq pisemnie o terminie Odbioru Koricowego lub Odbioru Ostatecznego a
Wykonawca w terminie wyznaczonym przezZamawiajqcego bqdzie uczestniczyl w tych odbiorach."
Czynno5ci odbioru koricowego nie wliczajq sig

i

Jednocze5nie Zamawiajqcy udostgpnia skorygowany: projeK wykonawczy, pzedmiar rob6t, specyfikacjq
technicznq wykonania i odbioru budowlanych oraz formularz kosztorysu do oferty dla bran2y sygnalizacja
Swietlna (zal. nr. 2I, 22, 23, 24).
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Zalqczniki:
Skorygowany przedmiar rob6t branzy drogowej;
Skorygowany formularz kosztorysu do oferty bran2y drogowej;
Skorygowany przedmiar rob6t bran2y mostowej;
Skorygowany formularz kosztorysu do ofefi branzy mostowej;
Skorygowa ny STW|ORB br an2y drogowej
Skorygowany STW|ORB bran2y mostowej
Operat inwentaryzacyjny, nr operatu 1811
Operat inwentaryzacyjny, nr operatu 2
rys. nr 8 Schemat wpustu deszczowego z projeKu wykonawczego tom III przebudowa
kanalizacji deszczowej i urz1dzen oczyszczalqcych;
skorygowany STWIORB - o6wietlenie drogowe;
uzgodnienie BAiPP;
Projekt wykonawczy - przebudowa kolizji energetycznych
Projekt wykonawczy - oSwietlenie drogowe
Skorygowany przedmiar rob6t - przebudowa kolizji energetycznych
skorygowany formularz kosztorysu do oferty - przebudowa kolizji energetycznych
rys. 5.1 (branza drogowa)
rys. nr 7.L i 7.2;
Skorygowany PW - ekrany akustyczne;
Opinia MWKZ z dnia 21.02.2020 r.
Skorygowany STW|ORB branzy sanitarnej
ProjeK wykonawczy - sygnalizacja Swieflna
Skorygowany paedm iar rob6t sygna izacja 5wiefl na
Skorygowany STW|ORB - sygnalizacja SwieUna
Skorygowany formularz kosztorysu do oferty - sygnalizacja Swietlna

-

-

i budowa

０ ． １ ． ２ ． ３ ． ４ ． ５ ． ６ ． ７ ． ８ ． ９ ． ０ ． ︲ ︐ ２ ．３ ． ４ ．
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Otrzymujq: Wykonawcy, kt6rym przekazano SIWZ
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