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l.dz. /PIM/07/20/AP/2019-244             

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektuj  

i wybuduj - „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz  

z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap II – 

odcinek nr 10 Wartostrady” postępowanie numer PIM/06/20/ZP36/2019-244.

  

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), 

Zamawiający informuje o pytaniach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ) wraz z wyjaśnieniami Zmawiającego: 

 

Pytania nr 5 z dnia 21 lipca 2020 r.: 

 

1. Prosimy o wyjaśnienie następującego zapisu pkt 3.1 SIWZ: 

"UWAGA: Na etapie wykonania prac projektowych oraz wykonywania robót 

budowlanych  priorytetem realizacji przedmiotu zamówienia będzie zachowanie, w jak 

najszerszym możliwym zakresie, istniejącej w terenie zieleni, w tym zachowanie 

wszystkich drzew. Z tego powodu na etapie zatwierdzania dokumentacji projektowej  

oraz  w  trakcie  wykonywania  robót budowlanych Zamawiający przewiduje możliwość 

wydawania, z odpowiednim wyprzedzeniem, polecenia zmiany lub zmiany sposobu 

realizacji, mającej na celu  zachowanie  elementów  roślinnych  nie  uniemożliwiających  

eksploatację  przedmiotu  zamówienia, a Wykonawca będzie zobowiązany takie 

polecenie zaakceptować i wykonać,   bez   dodatkowego wynagrodzenia.", 

w następującym zakresie: 

- Po analizie dokumentacji projektowej, którą przekazał Zamawiający i na którą jest wydane 

pozwolenie na budowę (km 0+064,75 - 1+117,96), stwierdza się występowanie 

przypadków istniejących drzew kolidujących z projektowaną drogą; prosimy o 

sprecyzowanie, czy w świetle powyższego zapisu SIWZ Zamawiający przewiduje 

Wykonawcy w postępowaniu 
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wycinkę kolidujących drzew czy też zmianę przebiegu lub szerokości drogi pieszo-

rowerowej, niosącej konieczność zmiany uzyskanego pozwolenia na budowę? 

- Jeśli Zamawiający przewiduje wycinkę w/w drzew, prosimy o przekazanie decyzji 

pozwolenia na wycinkę lub informację kiedy zostanie ona przekazana Wykonawcy. 

- Jeśli Zamawiający przewiduje zmianę przebiegu ścieżki i decyzji pozwolenia na budowę, 

prosimy o potwierdzenie, że czynność ta leżeć będzie w obowiązkach Zamawiającego. 

- W związku z tym, że w świetle powyższego zapisu SIWZ na dzień dzisiejszy nie sposób 

przewidzieć możliwych poleceń zmiany Zamawiającego, a co za tym idzie nie jest 

możliwe oszacowanie przez Wykonawcę kosztów takich poleceń, prosimy o zmianę 

powyższego zapisu SIWZ w sposób umożliwiający traktowanie poleceń zmian 

Zamawiającego, jako roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające. 

  

2. Po analizie przekazanej dokumentacji oraz wizji w terenie Wykonawca stwierdza 

występowanie znacznej ilości istniejących drzew w bezpośredniej bliskości projektowanej 

ścieżki rowerowej, które z pewnością znajdą się w kolizji z planowanym przebiegiem 

przewodów zasilających planowane oświetlenie oraz kanalizacji kablowej planowanego 

monitoringu. Prosimy o sprecyzowanie, czy w takiej sytuacji Zamawiający będzie 

preferował usunięcie kolidujących drzew, czy też wykonanie okablowania metodą 

przewiertów sterowanych? 

 

3. W związku z rozbieżnościami w zapisach PFU i przekazanego projektu budowlanego, 

prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie przewidzianej do realizacji konstrukcji 

nawierzchni na poszczególnych odcinkach, a mianowicie gdzie należy ułożyć tylko w-wę 

ścieralną, gdzie należy ułożyć w-wę wyrównawczą, gdzie należy ułożyć w-wę wiążącą, 

gdzie należy ułożyć siatkę wzmacniającą, gdzie należy wykonać nową pełną konstrukcję 

nawierzchni.  

Rozbieżności w dokumentach przetargowych są następujące: 

- str. 14 PFU pkt. 3.3.1: "W obu etapach z wyjątkiem odcinka od c należy ułożyć nową 

nawierzchnię bitumiczną, na istniejącej nawierzchni. [...]. Na istniejącej nawierzchni 

projektuje się ułożyć tylko nową warstwę ścieralną AC8S o średniej grubości 4cm." 

- pkt 3.2.2 PFU w ramach robót rozbiórkowych przewiduje cięcie istn. nawierzchni  

w odległości 3m od planowanej osi lewo i prawo,      

- pkt 3.3.1 PFU: " [...]  Na istniejącej  nawierzchni  projektuje  się  ułożyć  tylko  nową  warstwę  

ścieralną  AC8S  o  średniej grubości  4cm. Dla odcinka od km 0+544,75 – 0+626,75 (wg 

zał. Projektu wykonawczego od  hm 4+80 do  hm  5+62)  projektuje  się  przebudowę  

istniejącej  nawierzchni  z  uwagi  na  jej  zły  stan spowodowany osiadaniem skarpy. 

Projektuje się rozbiórkę połowy szerokości nawierzchni.  [...]" 
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- PFU: "3.3.1.2 Warstwa wiążąca: Konstrukcje warstwy wiążącej należy wykonać z w 

przypadku kategorii ruchu:  - KR1: Dla całości ścieżki z wyjątkiem odcinka do 

przebudowy: - skropienie emulsją asfaltową i wzmocnienie siatką z włókien szklanych  - 

6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W - KR1: Dla odcinka od od km 

0+544,75 – +626,75: - projektowana warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 

75kg/m2, oczyszczona, skropiona  emulsja asfaltową  i  wzmocniona siatką z włókna 

szklanego [...]" 

- pkt. 5.7 projektu budowlanego: " [...] Na istniejącej nawierzchni projektuje się ułożyć tylko 

nową warstwę ścieralną AC8S o średniej grubości 5cm  [...]" 

- pkt. 5.9 projektu budowlanego: " [...] Na istniejącej nawierzchni projektuje się ułożyć tylko 

nową warstwę ścieralną AC8S o średniej grubości 5cm  [...]" 

- pkt. 5.10 projektu budowlanego: "[...] Na istniejącej nawierzchni projektuje się ułożyć tylko 

nową warstwę ścieralną AC8S o średniej grubości 4cm  [...]"  

- pkt. 5.10 projektu budowlanego (w dalszej części): " [...] Konstrukcja nawierzchni: - 4cm 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - projektowana warstwa wyrównawcza z 

betonu asfaltowego 75kg/m2, oczyszczona, skropiona emulsja asfaltową  i  wzmocniona 

siatką z włókna szklanego np. ARMAPAL G5/5 lub równoważną  [...]" 

- pkt. 5.10 projektu budowlanego (w dalszej części): " [...] Od  hm 4+80 do hm 5+62 

projektuje się przebudowę istniejącej nawierzchni z uwagi na jej zły stan spowodowany 

osiadaniem skarpy. Projektuje się rozbiórkę połowy szerokości nawierzchni. Nowa 

konstrukcja nawierzchni: - 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S  - 

skropienie emulsją asfaltową i wzmocnienie siatką z włókien szklanych np. ARMAPAL 

G5/5 lub    równoważną  - 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W  -  20cm 

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, - 15cm 

warstwa z gruntu stabilizowanego cementem (dowożony z betoniarni) Rm=2,5MPa - 

15cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem (dowożony z betoniarni) Rm=1,5MPa 

-  grunt rodzimy wyprofilowany i zagęszczony  [...]" 

- rysunki D-3.1, D-3.2, D-4.1,  D-4.2,   D-4.3 projektu budowlanego  - na przekrojach 

występują różne rozwiązania: tylko w-wa ścieralna, w-wa ścieralna i wiążąca, w-wa 

ścieralna i w-wa wyrównawcza 

 

4. PFU część opisowa nie zawiera żadnych wytycznych dotyczących małej architektury, 

która widnieje na planach sytuacyjnych stanowiących załączniki do PFU. Prosimy o 

potwierdzenie lub zaprzeczenie, że w ramach zamówienia Wykonawca ma dostarczyć  

i zamontować elementy małej architektury zgodnie z planami sytuacyjnymi stanowiącymi 

załączniki do PFU. 

 

 



Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

  tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 

KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł 

Strona 4 z 6 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

1.  

a) Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę przebiegu lub szerokości drogi 

pieszo- rowerowej (lokalne zawężenia ścieżki) w celu ograniczenia wycinki drzew, 

co wiąże się z uzyskaniem odpowiednich odstępstw w tym od standardów 

technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania oraz 

zmianę pozwolenia na budowę.  

b) Uzyskanie decyzji na wycinkę drzew należy do obowiązków Wykonawcy w ramach 

przedmiotowej inwestycji.  

c) Ewentualna zmiana decyzji pozwolenia na budowę ze względu na ew. zmianę 

przebiegu lub szerokości drogi pieszo-rowerowej (lokalne zawężenia ścieżki) 

należy do obowiązków Wykonawcy. Poza tym, zakres Etapu II Wykonawca będzie 

realizował w formule zaprojektuj i wybuduj (na ten zakres Wykonawca musi 

pozyskać pozwolenie na budowę).  

d) Wszyscy Wykonawcy powinni przygotować i skalkulować oferty z uwzględnieniem 

zapisów SIWZ - Opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z uwagami 

porządkowymi dotyczącymi priorytetu realizacji przedmiotu zamówienia  

i zachowania, w jak najszerszym możliwym zakresie, istniejącej w terenie zieleni, 

w tym zachowanie wszystkich drzew. Po uwzględnieniu powyższych zapisów 

Zamawiający przewiduje jako wyjątek - możliwość wydania polecenia, o którym 

mowa w SIWZ, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania oferty. W takiej sytuacji nie 

ma potrzeby doprecyzowywania zapisów SIWZ, a zapisy dot. robót dodatkowych, 

zamiennych i uzupełniających są wystarczające i w razie konieczności będą mogły 

mieć odpowiednie zastosowanie. Niniejsze wyjaśnienie nie będzie dotyczyło 

Wykonawcy, który nie zastosuje się do zapisów SIWZ i uwag dot. priorytetu 

zachowanie zieleni i drzew. 

2. Zgodnie z zapisami SIWZ – priorytetem realizacji zamówienia jest zachowanie w jak 

najszerszym zakresie istniejącej zieleni, zatem Zamawiający preferuje prowadzenie 

prac w taki sposób, aby zachować jak największą ilość istniejących drzew, tj. 

zastosować np. okablowanie metodą przewiertów sterowanych w celu 

prowadzenia prac bez konieczności usuwania drzew.  

3. Na  całej długości Etapu I (etap zaznaczony brązową linią przerywaną jako „ Zakres 

opracowania Etapu I” na Planie sytuacyjnym – Odcinek 10 – park nad Wartą od 

Mostu Przemysła I do mostu Królowej Jadwigi) obowiązuje przekrój normalny nr 1 

(oznaczony na Planie Zagospodarowania Terenu z projektu rewitalizacji  

i przebudowy Parku nad Wartą), tj. warstwa ścieralna z BA AC8S gr. 4cm ułożona 
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na siatce z włókna szklanego 50/50 na skropionej nawierzchni emulsją asfaltową. 

W celu wyrównania istniejącej nawierzchni do zakładanych spadków przyjęto 

warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego , średnia grubość na całej 

powierzchni to 3cm czyli 75 kg/m2. 

Tylko na odcinku od km 0+544,75 - 0+626,75 (82 mb) licząc od Mostu Przemysła I 

lub od km 0+480 - 0+562 (82 mb) licząc od działki 10/9, wymieniamy całą 

konstrukcję pod chodnikiem (strona od stawu), przekrój normalny nr 2 (oznaczony 

na Planie Zagospodarowania Terenu z projektu rewitalizacji i przebudowy Parku 

nad Wartą), wg szczegółu konstrukcyjnego nr V (szczegół konstrukcyjny rys. D-

4.2) tj. warstwa ścieralna z BA AC8S gr. 4cm ułożona na siatce z włókna szklanego 

50/50 na skropionej nawierzchni emulsją asfaltową, 6cm warstwa wiążąca z betonu 

asfaltowego AC 11 W, 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie, 15cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 

(dowożony z betoniarni) Rm = 2,5 MPa, 15cm warstwa z gruntu stabilizowanego 

cementem (dowożony z betoniarni) Rm = 1,5 MPa. 

Należy również pamiętać o przejściach dla płazów w rejonie stawu km 0+486  

i 0+566 licząc od działki 10/9. (szczegół konstrukcyjny rys. D-4.3). 

Szerokość ścieżki rowerowej i chodnika razem w świetle bez opornika ma 6m, 

dlatego należy wykonać ciecie krawędzi i wstawić oporniki betonowe 10/25 na ławie 

betonowej.  

Załączony do dokumentacji przetargowej „Opis techniczny do projektu 

wykonawczego na budowę i przebudowę alejek i ciągów pieszo- rowerowych  

w Rewitalizowanym Parku nad Wartą (Rataje) w Poznaniu” zawiera opis wszystkich 

ścieżek, na które Zarząd Zieleni Miejskiej uzyskał Pozwolenie na Budowę 

(załączone do dokumentacji przetargowej). W przedmiotowym zadaniu Wykonawca 

w ramach tej inwestycji ma za zadanie wykonać dwa Etapy: „Zakres opracowania 

Etapu I” tj. pkt. 5.10 Alejka pieszo-rowerowa (dolny taras) zgodnie z powyższym 

opisem, natomiast Etap II (etap zaznaczony niebieską linią przerywaną jako 

„Zakres opracowanie Etapu II” na Planie Sytuacyjnym – Odcinek 10 – park nad 

Wartą od Mostu Przemysła I do mostu Królowej Jadwigi) jest to zakres do realizacji 

w formule zaprojektuj i wybuduj. 

Zamawiający wskazuje, iż w pkt 3.3.1.2 „Warstwa wiążąca” Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego powinno być: 

Konstrukcje warstwy wiążącej należy wykonać z w przypadku kategorii ruchu:  

•  KR1: Dla całości ścieżki z wyjątkiem odcinka do przebudowy:  
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- projektowana warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75 kg/m2, 

oczyszczona, skropiona emulsja asfaltową i wzmocniona siatką z włókna 

szklanego 

•  KR1: Dla odcinka od km 0+544,75 – do km 0+626,75:  

-  skropienie emulsją asfaltową i wzmocnienie siatką z włókien szklanych  

-  6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W. 

4. Elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci oraz śmietniki na psie 

odchody należy zaprojektować (oraz zamontować po uzyskaniu odpowiednich 

uzgodnień) w ramach realizacji Etapu II – zaprojektuj i wybuduj na podstawie PFU. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Adresat, 

2. a/a 

 

 
Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: 
artur.pieczykolan@pim.poznan.pl  

mailto:artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

