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Dot.: postgpowania, kt6rego przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych zwi4zanych
z rozbudowa ul. Raclawickiej na odc. od ul. Gdjeckiej do ul. Sierpiiskiego wraz z rozbudowq
ul. Harfowei oraz przebudowq ul. Gr6jeckiej i kolidujqcej infrastrultuqy technicznej w ramach
zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyiowania ulic: Gr6jeckiej, Hafowej' Raclawickiej.
zPlslPNl4l19.
W zwiqzku z pytaniamiotrzymanymiod uczestnik6w postqpowania Miasto Stoleczne Warszawa -Zarzqd Miejskich
Inwestycj i Drogowych odpowiada :

Pytanie 1: W celu dokladnej i precyzyjnej wyceny sygnalizacji Swietlnej proszq o udostgpnienie calego projel$u
ruchowego dla skrzy2owania ulic Gr6jecka - Harfowa - Raclawicka zatwierdzonego przez Biuro Polityki MobilnoSci
i Transportu. W materialach pzetargowych znajduje siq projeK ruchowy nie zatwierdzony przez BPM|T oraz nie
posiada podkladu z rozmieszczeniem sygnalizator6w i deteKor6w.

Odpowiedi:
W zalqczeniu projeft sygnalizacji 5wietlnej, K6ry w chwili obecnej objety jest procedurq zatwierdzania przez Biuro
Polityki Mobilno5ci i Transportu.

Sanie 2: W projekcie wykonawczym eqii elektryczna dla budowy sygnalizacji Swietlej brakuje rysunku
z rozmieszczeniem pqtli indukcyjnych dla pojazd6w kolowych i szynowych.
Odpowiedi:
W zalqczeniu plany sytuacyjne kanalizacji kablowej (zalqcznik nr 1). Pgtle indukcyjne zostaly pzedstawione
rysunku

na

ES-6.

Pytanie 3: C-zy Zamawiajqcy posiada projekt wykonawczy architektoniczno
5wietlnej zatwierdzony pnez 7DM?

-

budowlany na budowq sygnalizacji

Odpowiedi:
Projek sygnafizacji Swietlnej w chwili obecnej jest uzgadniany przezZDM.

Sanie 4:

Czy wykonawca

w ramach zadania ma wykonai mikro symulacjg ruchu w oprogramowaniu Aimsum

lub PTV Visim?

Odpowiedi:
Nie, Wykonawca w ramach rob6t budowlanych nie wykonuje mikrosymulacji ruchu.

Pytanie 5: Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej aktywnych przedmiar6w rob6t wszystkich

bran2

w programie Norma w ath.

Odpowiedi:
Zamawiajqcy przekazuje wersjq edytowalnq formularzy kosztorysu do oferty (zalqcznik nr 4).

Pytanie

6:

w STWIORB wymagania dla mma sE oparte o normQ
ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treSci SST lub wyraZenie zgody

Dotyczy D.04.07.0t, Paedstawione

ptrt-S-gOOZS:2000. Norma

na zastosowanie zapis6w z zakresu wymaga6 jakoSciowych zawafich w WTl i W2 z 20L4. Wspomniane
dokumenty zostaly wdro2one zarzqdzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dr6g Krajowych i Autostrad.
Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowanq mieszankg, co jest wymogiem
prawa budowlanego.
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Odpowiedi:

i

podbudowy_z betonu asfaltowego'
Zamawiajqcy wyraZa zgodq na stosowanie wymagai WTl WT2 2014 dla
(zalqcznik
nr 3).
eoprawiona'sp".ynm.ji teihniczna wykonania i odbioru rob6t w zalqczeniu

w oparciu
Dotyczy D05.03.05a, D 05.03.05b. D.05.03.13a Specyfikacje techniczne.opracowano
20L4?
z
WT-l,WT-2
zgodnie
mm-a
projelGowanie
o niea6ualne WT1, WT2-2008. Wnosimy o wyra2enie zgody na
Krajowych
Dr6g
DyreKora
Generalnego
i
54
n1_!O
Wspomniane dokumenty zostaly wdro2one zarzqdzenilmi.
WT2 z 2008
i Autostrad z 20t4 roku. Zastosowanie w przedmiotowych SST wymagari zawartych.w WT1 oraz
dokumentach'
powoduje Swiadome przeniesienie na omawiany kontrakt blqd6w i niejasnoSci zawafich w tych

pytanie 7=

Odpowiedi:
i odbioru rob6t (zalqcznik
Zamawiajqcy przekazuje w zalqczeniu poprawione specyfikacje techniczne wykonania
nr 3).
ganie g: W dokumentacji pzetargowej wskazano do zaprojeKowania mieszankg AC22P dla kategorii ruchu
podbudowy asfaltu 35/50 dla
KR3-7 na asfalcie 50/20. wnoiimy o wyraienie zgody na zastoiowanie do warstwy
technicznym
kategorii ruchu KR 3-7. Proponowana imiana jest zgodna z-aktualnie obowiqzujqcym dokumentem
okres
wydlu2y6
w
konsekwencji
a
trwale,
\/W2-2o14 oru, por*oii r*iekgvC odporno6i'mm-5 na deformacje
eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedi:
AC22P'
Zamawiajqcy wyra2a zgodg na zastosowanie asfaltu 35/50 dla warstwy podbudowy mieszanki
py-tanie 9: W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojeKowania mieszankq AC16W dla kategorii ruchu
rR:-z na asfalcie sg/zo. Wnosimy o wyrizenie zgody na zastosowanie do warstwy wiE2qcej asfaltu 35/50 dla
technicznym
kategorii ruchu KR 3-7. proponow'ana zmiana jestlgodna zaKualnie obowiqzujqcym dokumentem
po*oli r*iekrtvC odpornoSd-mm-i na deformacje trwale, a w konsekwencji wydlu2y6 okres

vfi2-20L4

or.,

eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedi:
Zamawiajqcy vtyra2a zgodg na zastosowanie asfaltu 35/50 dla warstwy podbudowy mieszanki AC16W'
przetargowej stwierdzono brak specyfikacji technicznej dotyczEcej wykonania
Sanie lO: W dokumentacji
pMB
2S/55-6OkR :-2, prosimy o zala94:1i9.SST lub potwierdzenie, 2e mieszanki majq
wirstwy AC wMS 16 W
wytycznych WT-1, Wl-22014'
wg'
obowiEzujqcych
iaprojeKowane
zosta6

Odpowiedi:
Warstwa wiq2qca powinna byd wykonana jako AC 16W 50/70, a nie AC WMS 16W PMB 25155-60'

Sanie

AC 8 S 50/70 KR2 na
do zastosowania na
wskazanego
kruszywa
rodzaju
wyt<reStenie wskazanego

wskazano do zaprojeKowania warstwg 5cieralnq
11: W dokumentacji projektowej
'o

bjzie kruszywa gabro. Wnoiimy
jest wskazywanie
warstwq Siieratie. Informujemy, 2e zgodnie z polskim i unijnym prawem zabronione
kruszywa sq
przydatno5ci
danego
d;kr"dy;h roCzal6w skal lub itir wykluczanie. Parametrem decydujqcym o
WT1-2014
dokumenttechniczny
obowiqzujqcy
pochodzenie.
Aktualnie
jego cechy geometryczne ifizyczne, a nie
jaino otr6Sri jakie wymagania ma spelnid kruszywo w zale2no5ci od kategorii ruchu drogi i rodzaju warstwy.

Odpowiedi:
m.st. Warszawy
Kruszywo mug byd zgodne z wymaganiamiokre6lonymiw zarzqdzeniu nr 1682/2017 Prezydenta
dostgpnej
warszawy
stolecznego
miasta
na
terenie
twozenia
a^i,L zg pa2d)ieriika 20L7-r. w sprawie
przestaeni, w tym infrastru6ury dla pieszych ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem os6b o ograniczonej mobilnoSci i

,

percepcji.

Sanie

L2z Czy Zamawiajqcy posiada

i mo2e

przekazai ostatecznq Decyzjg dotyczqcq pozwolenia na wycinkq

drzew?

Odpowiedi:
Inwestycja realizowana bqdzie na podstawie:
inwestycji
decyzji prezydenta m.st. warszawy Nr g5IOCH/IN/2019 z dnia 15.04.20t9 r. o zezwoleniu na realizacjg
no5ci,
wykona
m
iastowej
posiada
natych
diecyzja
d rogowej ;
rygor
budowlanych niewymagajqcych pozwolenia na budowg dla rob6t zwiqzanych z przebudowq ul'
I

zgloszenia rob6t
Sierpi6skiego,
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zgloszenia rob6t budowlanych niewymagajqcych pozwolenia na budowq dla rob6t zwiqzanych z przebudowq ul'
C-r6jeckiej (pas do zawracania, uloZenie-ktbla koordynujEcego do sygnalizacji Swietlnej odc' ul' Korotyriskiego
ul. Dickensa).

-

Dla zakresu inwestycji realizowanego na podstawie ww. decyli zrid nie jest wymagana decyzja na wycinkg
drzew. Dla zakresu inwestycji realizowanego na podstawie zgloszeri rob6t budowlanych Zamawiajqcy pozyska i
przeka2e Wykonawcy Uecyiig o zezwoleniu na usunigcie krzew6w. Zamawiajqcy zamierza wystqpii z wnioskiem o
wydanie ww. zezwolenia do korica sierpnia br'

pytanie L3: Czy Zamawiajqcy posiada i pzeka2e wszystkie zgody, pozwolenie i uzgodnienia niezbgdne
realizacji rob6t objqtych

ni

do

niejszym postqpowaniem?

Odpowiedi:
ZamawiajEcy przeka2ewszystkie zgody, pozwolenia i uzgodnienia niezbgdne do realizacji rob6t.

ZamawiajAcy posiada ostatecznq decyzjq Prezydenta m.st. Warszawy
realizaQe inwestycji drogowej.

Sanie

L4=

Cx1l

nr 95/OCH/IN/2019 o

zezwoleniu na

zamawiajqcy posiada i mo2e przekazac uzgodniony projeK stalej organizadi ruchu?

Odpowiedi:
Projekt stalej organizacji ruchu zostal zatwierdzony (zatwierdzenie nr PM/IO/23761L8) w zakresie zmian
geometrii, oznakowania pionowego, poziomego, urzqdzeh bezpieczeristwa ruchu i lokalizacji sygnalizator6w. W
zalqczeniu skan zatwierdzonego projektu (zalEcznik nr 5).

Sanie 1.5= Czy Zamawiajqcy potwierdza wykonanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej
farbami chlorokauczukowymi, jak wskazane jest w przedmiarze rob6t.
Odpowiedi:
Oznakowanie poziome jezdni nale2y wykona6 w technologii grubowarstwowej a oznakowanie poziome drogi
rowerowej i chodnik6w w technologii cienkowarstwowej. Zmieniony formularz kosztorysu do ofefi w zalqczeniu
(zalqcznik nr 4).

pytanie 16: Prosimy o wskazanie okresu rqkojmi

na oznakowanie poziome.

Odpowiedi:

z zapisami pK. 7.1 WRK ,,Dlugo6i Okresu Rgkojmi okre5la KontraK - rozpoczyna siq on w dniu
podpisania przez Strony Protokolu Koricowego Odbioru Rob6t, a koriczy z chwilq podpisania przez Strony
Protokolu Ostatecznego Odbioru Rob6t."

Zgodnie

Pytanie 17: Prosimy o wskazanie okresu rgkojmi na nasadzenia i trawniki.

Odpowiedi:

-

rozpoczyna sig on w dniu
Zgodnie z zapisami pkt. 7.1 WRK ,,Dlugo6i Okresu Rqkojmi okre6la KontraK
podpisania przez Strony Protokolu Koricowego Odbioru Rob6t, a koriczy z chwilq podpisania przez Strony
Protokolu Ostatecznego Odbioru Rob6t."

ganie

18: W pozycji 31 kosztorysow ofertowych bran2y drogowej nale2y wyceni6 rozbi6rkg
drewnianych altan czy ich przeniesienie w inne miejsce?

i

utylizacje

Odpowiedi:
Nie, w tej pozycji nie nale2y wycenia6 pzestawienia altan. Material pochodzqcy
dotychczasowych wla6cicieli.

z rozbi6rki altan jest

wlasnoSciq

19: W projekcie wykonawczym bran2y drogowej Tom II Pzebudowa ukladu drogowego, nr Rysunku 6.2
jest o warstwie wiq2qcej AC 16 WMS pmb 25155-60, natomiast w opisie
pK.
5.2 konstrukcja nawierzchni, wskazana jest warstwa profilujEca/ wiq2qca AC
technicznym bran2y drogowej

Sanie

szczegcsly konstrukcyjne, mowa

16 W 50/70. Prosimy o wskazanie wla5ciwej konstrukcji nawierzchni.

Odpowiedi:
Warstwa wiq2qca powinna byd wykonana jako AC 15W 50i70.

$anie

2O: Prosimy o potwierdzenie, 2e zamawiajqcy nie wymaga wykonania nawierzchni chodnik6w z plyt

betonowych 50x50x7

w

technologii antysmogowej'

Odpowiedi:
Tak, Zamawiajqry nie wymaga wykonania nawierzchni chodnik6w
antysmogowej.
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z plyt

betonowych 50x50x7 w technologii

ganie 2l: Prosimy o wskazanie, kto jest wlaScicielem material6w pochodzqcych z rozbi6rek nawierzchni drogi,
(np.: destruft)? Je2eliZamawiajqcy, prosimy o wskazanie miejsca odwozu materialu.
Odpowiedi:
Zgodnie zrozdzialem

II pkt.39 Opisu

,,Materialy drogowe pochodzqce

przedmiotu zam6wienia:

z rozbi6rki, takie jak krawq2niki kamienne, kostka kamienna, kostka

brukowa,

- kamief pof ny, Wykonawca przetranspoftuje oraz zlo2y w miejscach wskazanych przez Tarzqd drogi:
kostka kamienna i kostka brukowa - w magazynie Zanqdu Dr6g Miejskich,

bruk

pny

ul. Goldapskiej,

krawq2niki kamienne

i bruk

(kamie6 polny)

- w

magazynie Zarzqdu

Dr6g Miejskich,

przy

ul. Noteckiej.
try/w materialy powinny zosta( oczyszczone oraz posoftowane, a kostka betonowa, brukowa, kamienna ulo2ona
dodatkowo na paletach.
Szczegc*y transportu material6w drogowych Wykonawca ustali z Wydzialem Dr6g ZDM natomiast transport
material6w metalowych (np. elementy oSwietlenia i sygnalizacji) z Wydzialem Sygnalizacji i OSwietlenia ZDM.

Wykonawca powinien posiadai park maszynowy umo2liwiajqcy rozladowanie material6w w magazynach Zarzqdu
drogi.

Inne materialy rozbi6rkowe, w tym pochodzqce z przebudowy urzqdzefi kolizyjnych Wykonawca przetranspoftuje
oraz zlo\ w miejscach wskazanych przez wlaScicieli (u2ytkownik6w) medi6w - maksymalna odleglo6i transportu:
20 km.

Wykonawca zawrze w swoich cenach wszelkie koszty zwiqzane ze skladowaniem, recyklingiem oraz utylizacjq
wszelkich material6w z rozbi6rek i odpad6w, a tak2e zobowiqzany jest do przekazania Zamawiajqcemu, w
operacie kolaudacyjnym wszystkich niezbqdnych protokol6w z tym zwiqzanych"'
DestruK asfa ltowy nale2y zutylizowad.

Sanie 22: Prosimy o wskazanie, Ko jest wla5cicielem

material6w pochodzqcych

z wycinki drzew.

Je2eli

ZamawiajEcy, prosimy o wskazanie miejsca odwozu materialu.

Odpowiedi:
Materialy pochodzqce z wycinki drzew i kzew6w nale2y zutylizowad.

Sanie

23: Prosimy o podanie okresu i zakresu pielqgnacji drzew i trawnik6w.

Odpowiedi:
Zgodnie z Rozdzialem II pK. 21 Opisu przedmiotu zam6wienia ,,okres pielggnacji dla nowo zalo2onej zieleni
wynosi 36 miesiqcy i jest liczony od dnia odbioru koicowego. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajqcym
harmonogram okre5lajqcy terminy, zakres oraz iloSi czynnoSci pielggnacyjnych."
24= Proszq o potwierdzenie, 2e Wykonawca w ofercie, w zakresie dotyczqcym galanterii betonowej, ma
uwzglgdnii materialy na bazie kruszywa bazaltowego, zgodnie z dokumentacja przetargowE oraz wymaganiami
zarzqdzenia Prezydenta m. st. Warszavry nr t682/20t7.

Sanie

Odpowiedi:
Tak, kruszywo musi by6 zgodne z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projeKowej oraz zarzqdzeniu nr
L682120L7 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 paadziernil<a 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta
stolecznego Warszawy dostqpnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem
os6b o ograniczonej mobilnoSci i percepcji.
25= Czy w obszarze objqtym niniejszym postqpowaniem, planowane (lub juZ wykonywane) sq roboty
budowlane zwiqzane z budowq lub przebudowq uzbrojenia podziemnego terenu (np. przebudowa sieci
wodociqgowej, kanalizacyjnej itp.) udzielone na podstawie odrgbnych postqpowai przetargowych. JeSli tak,
prosimy o zamieszczenie harmonogramu tych prac.

Sanie

Odpowiedi:
Tak, w obszarze przedmiotowej inwestydi bqdq prowadzone roboty budowlane zwiqzane z zabezpieczeniem
magistrali wodociqgowej DN 500 (inwestycja MPW|K). Zgodnie z rozdzialem II pkt. 5 Opisu przedmiotu
zam6wienia Wykonawca jest zobowiqzany do koordynowania rob6t budowlanych inwestycji ZMID z Wykonawcq
inwestycji MPWiK.
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Pytanie 26= W TOM VII -

TABEZPIECZENIE

MAGISTMU

WOD,

plik

strona 32 - Rys' SW-4 Profile podtu2ne
UzgodnionyP@WykPrzebudowySieciKDl50,250,500-merged,
zamieszczenie
*oioiiAgu, Urif i'est stinu poi:zqtku profilu wodociqgowego Dn 250 w ul. Raclawickiej. Prosimy o
brakujqcej czgSci na stronie zamawiajqcego.

Odpowiedi:
W zalqczniku skan uzgodnionego profilu rys.Sw-4 (zalqcznik nr 2)'

ganie

27:

punK 1.1.3.3'
Dotyczy definicji ,,Wady" wskazanej w Warunkach Realizacji Kontraktu ZMID

Zwracamy siq z pro5bE o zmianq definicji ,,Wady" w nastqpujqcy sposob:

,,Wade

jest

ka2da niekorzystna

i

niezamierzona wla6ciwoS6 wybudorvanego obiektu, utrudniajqca

jego estetykq albo komfoft
przernacreniem korzystanie z niego bqd2 jego konserwacjq lub obni2ajqca
budowlanej."
techniki
pomocq
wspolczesnej
za
uiytfo*niflO*, K6ra daje sig wyeliminowad

zgodnie

i

Podstawq do zmiany zapisu jest

odpowiedi:

Sanie

faft,

2e

w normach prawnych nie ma definicji pojqcia ,,usterki"'

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy w dotychczasowym bamieniu.

28: Dotyczy pojqcia

punK 1. 3.
,,Cesji" wskazanej w Warunkach Realizacji KontraKu ZMID

Zwraamy sig z pro5bq o modyfikacjq zapisu na:
ani 2adnej korzy6ci z Kontraktu lub udzialu
,,fuadna ze Stron nie dokona cesji calo5ci ani 2adnej czQ5ci KontraKu
jiko
dokonad cesji jakichkolwiek swoich
zabezpieczenie,
mo2l,
Stron
ze
lca2da
w zystu z niego. Jednak2e
niezwlocznie pisemnie
wierzytetnoSci iynikajecych z Kontraktu, na rzecz banku lub instytucji finansowej, o czym
poinformuje drugq Strong o dokonaniu cesji".
Wniosek

ten motywujemy faktem, 2e niepoinformowanie dlu2nika o zmianie wlaSciciela wierzytelno5cijestmo2e
ju2

on nie wiedzqc o tym, wyko.na dlug pierwotnemu wierzycielowi, chod on nie
dwustronne
wla5cicielem dlugu, a dlu2nik powinien inpluty dokonai nowemu wierzycielowi. Jest to zobowiqzanie
OoprowaOzi6 Oo tego, 2e

dla Wykonawcy i ZamawiajEcego'

od powiedi :

Za

mawiajqcy podtrzym uje

za pi

sy w dotychczasowym bzm ien i u.

pytanie 29: Dotyczy pojqcia ,,Szczeg6lowe poufne dane" wskazanej w Warunkach Realizacji Kontraktu ZMID
punK 1. 6.
Zwracamy siQ z pro bE o modyfikacjg zapisu na:

i inne informade, jakich In2ynier lub ZamawiajEcy mo2e wymaga6 w celu
paedsigbiorstwa,
sprawdzenia, izy Wykoniwca stosuje siq do Kontraktu. Ujawnieniu nie podlegaja tajemnice
(Dz. U. 22003r'
konkurencji
nieuczciwej
zwalczaniu
r.
o
1993
16
kwietnia
z
dnia
Ustawy
fi
ust.4
Zgodnie z art.

,,Wykonawca ujawni wszystkie poufne

Nr 153, poz. 1503 zezm.)".
od powiedi :

Za

mawiajqcy podtrzym uje

za

pisy w dotychcza sowym brzm ien i u'

pro5bq
3O: Odno6nie Warunk6w Realizacji KontraKu ZMID punK. 3.4 podpunK 3 b), zwracamy siq z
podwykonawstwo,
o skr6cenie terminu w trakcie K6rego ZMIb mo2e zglosic zastrze2enia do projeKu umowy o
podwykonawstwo,
K6rej przedmiotem sq roboty budowlane i do projeKu jej zmian lub spzeciw do umowy o
jej
dni.
7
do
z
t4
dni
zmian
K6rej przedmiotem sE roboty budowlane i do
termin uzyskania
Z uwagi na wym6g wcze5niejszego zaopiniowania umowy przezWspolzamawiajacego, faktyclny
publicznych na
zam6wiefi
do
Prawa
w
odniesieniu
przyjaty
termin
koricoiego stanowiska to 2i dni Standardowo

ganie

dokonanie tych czynnoSci to 14 dni.

jest to termin
Biorqc pod uwagq, konieczno56 dotrzymania umownego terminu zakoiczenia rob6t budowlanych
prac
uzyskania
do
czasu
prowadzenie
do-terminu realizacji wskazany w SIWZ, gdy2 uniemo2liwi

nieadekwatny

stanowiska koficowego.

odpowiedi: ZamawiajEcy podtrzymuje zapisy w dotychczasowym bzmieniu.
pytanie 31: Odno5nie Warunk6w Realizacji KontraKu ZMID punK. 3.4 podpunkt 15), zwracamy sig z pro5bq
o zmianq zaPisu jak ni2ej:
bezpoSredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o kt6rych mowa
,,W przypadku
''9, dokonania
przedlo2onej przez
pf.t
Zamawiai qcy zlo2y roszczenie do gwarancji nale2ytego wykonania kontraktu
Wykonawcq."

*

odpowiedi:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy w dotychczasowym brzmieniu'
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py-tanie 32: Odno6nie Warunk6w Realizacji KontraKu ZMID punkt. 3.4 podpunkt 19) Prosimy o zdefiniowanie
co Zamawiajqcy rozumie pod pojqciem,,podstawy do wykluczenia"?

odpowiedi: chodzi o podstawy do wykluczenia, o K6rych mowa w art.24 ust. 1 pK L2-23 oraz z aft' 24 ust'
pK 1, 2 i4 ustawy Pzp (zgodnie z Rozdzialem VI pK. 1 SIWZ)'

ganie 33: Wykonawca wnioskuje o

5

wprowadzenie calkowitej wysoko ci kar z wszystkich q uloy
w Warunkach Realizacji KontraKu ZMID punK 6'7,

pzewidzianych na rzecz ZamawiajEiego wskazanych
w wysoko ci 10% Ceny Oferty wskazanej w Umowie'

odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy w dotychczasowym bzmieniu.
py-tanie 34: OdnoSnie Warunk6w Realizacji KontraKu ZMID punK. 6.8 Prosimy o sprecyzowanie, co
zawiesil
Zamawialqry rozumie pod pojqciem ,,w uzasadnionych przypadkach polecii, aby Wykonawca

pio*.Ot.r"

czq5ci lub calo5ci'noOOt" orai wskazanie numerus clausus

odpowiedi:

tj.

jedyne dopuszczalne takie pzypadki'

Zamawiajqcy podtrzym uje zapisy w dotychczasowym brzmieni u'

ganie 35: W nawiqzaniu do Warunk6w

Realizacji KontraKu ZMID punK 7.1. wnioskujemy

o

modyfikacjq

zapisu jak ni2ej:

prawo do zlecenia wykonania zastQpczego
,,W przypadku zwloki Wykonawcy w usuniqciu Wad, ZamawiajEcy ma

ich usuniqcia innemu wykonawcy, a koszt wykonania zastqpczego pokrfi zostanie z. odpowiedniej czq6ci
zastqpczego
Zabezpieczenia Nale2ytego Wykonania Umowy z tytulu rgkojqi. Przed zleceniem wykonania
technologicznie
termin
wskazujqc
ich
usunigcia
do
pisemnie
wezwie-Wykonawcq
usuniqcia Wad, Zamawiajqcy
mo2liwy do spelniania 2qdaf Zamawiajqcego."

odpowiedi:

Zamawiajqcy podtzymuje zapisy w dotychczasowym bzmieniu.

3G: W nawiqzaniu do Warunk6w Realizacji KontraKu ZMID punK 10.2' wnioskujemy o modyfikacjq
przedmiotu
jak
ni2ej i wykreslenie stwierdzenia ,je2eli zmiana ta bqdzie miala wplyw na koszty wykonania
zaplsu

ganie

Umowy przez Wykonawcq":
powy2ej (dot. kwoty brutto niefaKurowanej
,,Zmianawynagrodzenia umownego zptryczyn okreSlonych w lit. d
podatku VAT (+/-)' Zmiany
LzeSct wynigrddzenta) zostanie ustalona w stopniu odpowiadajqcym zmianie stawki
zostanq wprowadzone aneksem do Umowy."

odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy w dotychczasowym brzmieniu.
pytanie 37: W nawiqzaniu do Warunk6w Realizadi KontraKu ZMID punK 11.2. wnioskujemy o wprowadzenie
terminie
mbZtiwoSci odstqpienia od Umowy przez Wykonawtg w przypadku, kiedy Zamawiajqcy w 3O-dniowym
punkcie
w
wskazanym
w
terminie
op6inia sig wobic Wykonawcy wzglgdem realizacji zaplaty wynagrodzenia
r0.2.

odpowiedi:

Sanie

Zamawiajqcy podtzymuje zapisy w dotychczasowym bzmien iu.

38: Wykonawca prosio podanie rozstawu podklad6w strunobetonowych w konstrukcji podsypkowej'

Odpowiedi:
Rozstaw podklad6w w konstrukcji podsypkowej powinien wynosid 0,75 m' Ka2dorazowo w wypadku zmiany
rodzaju konstrukcji torowiska z poOsypfowej na-bezpodsypkowq (i na odwrot) rozstaw ten nale2y zmniejszyd do
0,5 m na dlugoSci 10 m liczqc od granicy zmiany rodzaju konstrukdi torowiska tramwajowego.

39: Zgodnie z zapisem Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej dotyczAcym monta2u toru w konstrukcji
podsypkowei nJle2y zastosowa6 szyny 49ft o alugoSciach 18 m lub 20 m. Wykonawca prosi o potwierdzenie, 2e
nale2y zastosowa6 szyny w takich odcinkach.

ganie

Odpowiedi:
Nie nale2y stosowa6 szyn o dlugo5ci mniejszej ni2 18 m. W miarq mo2liwo5ci nale2y u2ywa6 szyn dlu2szych'

pytanie 4O: Wykonawca prosi o potwierdzenie,

2e jednostka miary przedmiaru

wynoszqca mb jest r6wnowa2na jednostce mtp

metr toru pojedynczego'

-

w pozycjach 4.1.1, 4.2'2, 4'2.3

Odpowiedi:
jednostka mb (metr
W pozydi 4.1.1 jednostkq powinien by6 metr kwadratowy (m2), w Wzyqi 4.2.2,4'2'3 i 4.2'5
do oferty
kosztorysu
formularz
Poprawiony
pojedynczego).
jednostce
(metr
toru
jest
mtp
r6wnowa2na
nielicyl'i
w zalqczeniu (zalqcznik nr 4).

Sanie 41: W przedmiarze

o brakujqce pozycje.

Odpowiedi:
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brakuje pozycji

3.t.I,

4.2.4. Wykonawca wnosi

o uzupelnienie przedmiaru

to omylka pisarska. Pozycja 3.1.2 powinna byd pozy6;1E 3'1'1 , a pozycja 4'2'5 winna by6
q.).+.'poprawiony
formulaz kosztorysu do oferly w zalqczeniu (zalqcznik nr 4)'
pozycjA'
pytanie
przedmiarze widniejq dwie pozycje 3.3.2. Wykonawca prosi o wyja5nienie rozbie2no ci'
BrakujEce pozyge

42tW
Odpowiedi:

warstwy podsypki tluczniowej o gr' 25
Jest to omylka pisarska. pozycja 3.3.2 dotyczqca Ulo2enia i zagqszczenia
w zalqczeniu (zalqcznik nr 4)'
ofefi
do
kosztorysu
po*innu byi pozycja S.:.!-'popta*iony formularz
py-tanie 43: Wykonawca prosi o wyja6nienie rozbie2noSci dotyczqcych iloSd toru z szyn 49El w przedmiarze
*utto!i230,43 mb, natomiast wedlug naszych pomiar6w ilo5ci te wynoszE 189,86 mtp'

.r

-

*'Lini"j"
Odpowiedi:

kwadratowych torowiska z
Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 3, pozycja 4.1'1 pzedm1a11 dotVc+ metr6w
49E1' Poprawiony formularz
+ge f, ilugoSd toru wy'ra2ona w lbdnostie mtp wynosi 62,62 mtp dla szyny
kosztorysu do oferty w zalqczeniu (zalqcznik nr 4)'
pytanie 44: Wykonawca prosi o potwierdzenie, 2e tre5i pozydi 4.2.2 przedmiaru powinna dotyczyd monta2u

rifi

toru z szyn 60R2.

Odpowiedi:
Tak pozycja 4.2.2 przedmiaru dotyczy monta2y szyn 60R2 (Ri60N) w torze.

ganie

45: Wykonawca prosi o udostqpnienie przekroju skrzynek odwadniajqcych oraz lokalizacjq monta2u na

planie sytuacyjnym.

Odpowiedi:
wysoko5ciowy skrzy2owania oraz maly obszar plyt pzejazdowych z kt6rych woda mo2e
*pry.it Oo rowfcOw szynowych nie projeKuje siq torowych skrzynek odwadniajqcych' Torowisko jest odwadniane
formularz
z'wytbrzystaniem istniejqcego drenu oraz projeKowanego odwodnienia drogowego. Poprawiony
kosztorysu do oferty w zalqczeniu (zalqcznik nr 4).

Z uwagi na uklad

sygnalizacji Swietlnej w czqSci
-riys. projekcie wykonawczym
Sanie 46: W zalqczonym przez Zamawiajqcego
nie zawiera niczego innego,
poza
kamery
symbolem
rs-t-

eliktrycznej dwa z ryiunk6w nie sq czytelne.
przesylamy zrzuty
natomiast na rys. ES-3 wiQksza czq36 latarni sygnalizacyjnych jest nieczytelna. W zalqczeniu
pelnych
i
czytelnych
rysunk6w'
o-zamieszczenie
Prosimy
mowa.
kt6rych
o
i uf.runO* rysunk6*,
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Odpowiedi:
W zalqczaniu plany sytuacyjne kanalizacji kablowej (zalqcznik nr 1).

Zamawiajqcy przesuwa termin skladania i otwarcia ofeft w nastQpujecy spos6b:
Nowy termin skladania oferft 07.08.2019r. godzina 10.00
Nowy termin oturarcia ofeft: 07.08.2019r. godzina: 11.00
Miejsce skladania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Piotr sr

Zal4czniki:

1) projekt sygnalizacji Swietlnej wraz { n/nami sytuacyjnymi kanalizacji kablowej.
podlu2ny wodoci4gu
wodociqgu - rys. Sw!/1skan uzgodnienia nr 237|W l20l8)
Profil podlu2ny
2) profil
2i
3' Specrkade technた zǹwYkOnanh ibdbioru rob6t
4) Formutarze kosztorysu do oferty (wersja edytowalna)
5) Skan zatwierdzenia projektu stalei organizacji ruchu

(Xrrymujq:
Wykonawcy, kt6rym Przekazano SIWZ
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