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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 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), 

Zamawiający informuje o pytaniach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ) w postępowaniu ww. oraz o zmianie terminów w postępowaniu: 

 

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 
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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. 

Wyjaśnienia Zamawiającego w trakcie opracowania. 
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Zamawiający uwzględniając konieczność przekazania wyjaśnień treści SIWZ  

w ustawowym terminie na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany terminów  

w postępowaniu na nowe: 

- termin składania ofert - do dnia 30 lipca 2020 r. do godz. 10:00, 

- termin otwarcia ofert – dnia 30 lipca o godz. 13:00. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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