Somonino dnia 16.01.2018r.
Pytania do SIWZ

ZAINTERESOWANI
/ wszyscy/
Dotyczy: „Budowa trasy rowerowej na odcinku Somonino – Ostrzyce.
W związku pytaniami jednego z Wykonawców Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione
pytania oraz przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach:

Pytanie 1.
Przedmiar branży drogowej pozycja 34 oraz obliczenie ilości robót zawarte w opisie technicznym
mówi o ułożeniu geosyntetyku w ilości 915,53 m2 w km 0+008 – 0+153,6. Wykaz materiałów
dołączony do przedmiaru wskazuje ilość 3662,12 m2. Oprócz geosyntetyku pod ścieżką należy ułożyć
geosyntetyk pod przepustem skrzynkowym, jednak z uwagi na brak szczegółowych informacji nie
jest możliwe właściwe oszacowanie ilości geowłókniny.
Prosimy o wyjaśnienie, ile geowłókniny 180 g/m2, 1,8 mm należy ułożyć w ramach zadania.
Odp. 1.
Prawidłowa ilość ułożonego geosyntetyku- zgodnie z pozycją nr 34 tj. powierzchnia P=915,53 m2 w
km 0+008 – 0+153,6 . Wykaz materiałów wskazuje błędną ilość geowłókniny (tj. 3662,12m2).
Powinno być 915,53m2.
Ilość geowłókniny została przyjęta dla całego I odcinka Somonino-Goręczyno, tj. na całej długości i
szerokości korpusu ścieżki (tj. pod ścieżką, poboczami i skarpami, jak i przepustem – tj. szer.
4,7m+obustronny zakład pionowy na krawędziach korpusu ścieżki po 0,6m+pionowo po 1,2m przy
przepuście).
Pytanie 2.
Rysunek nr 2 Przekrój poprzeczny A-A oraz przekrój podłużny B-B przepustu skrzynkowego mówi
o wykonaniu przepustu na geosiatce dwukierunkowej 32 kN/m. Inne opracowania dokumentacji
projektowej nie wspominają o konieczności zastosowania w ramach zadania geosiatki.
Prosimy o informację, czy w ramach zadania należy ułożyć geosiatkę.
Odp. 2.
Projekt nie przewiduje ułożenia geosiatki, a jedynie geowłókniny jw.
Pytania 3.
Opis techniczny branży drogowej w części dotyczącej zieleni mówi o konieczności wykonania
nasadzeń zastępczych w ilości 4 szt.
Prosimy o podanie wielkości nasadzeń i gatunku drzew, jakie będzie należało nasadzić.
Odp. 3.
Zgodnie z wydaną decyzją RDOŚ należy preferować gatunki rodzime, dostosowane do istniejącego
zadrzewienia, mające co najmniej 8 lat.
Pytanie 4
Zwracamy się o uzupełnienie zapisów umownych o zapis mówiący o dacie rozpoczęcia robót. Brak
takiego zapisu we wzorze umowy.
Odp. 4 Roboty należy rozpocząć po podpisaniu umowy, w miarę jak pozwolą na to warunki
atmosferyczne.

Pytanie 5
Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew
Odp. 5
Tak. Inwestycja jest objęta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID, dla której
nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskania zezwoleń na ich
usunięcie.
Pytanie 6.
Dot. Drzew do wycinki – wycinkę drzew można dokonywać do końca lutego. Zakładając, że termin
rozpoczęcia prac przepadnie w marcu, nie będzie możliwym usunięcie drzew w okresie realizacji
kontraktu.
W związki z powyższym prosimy o informacje czy Zamawiający dokona wycinki we własnym
zakresie, a do wykonawcy będzie należało wykarczowanie pni.
Odp. 6
W związku z określonym terminem usunięcia siedlisk ptaków w terminie do 28 lutego 2018
Zamawiający informuje, że sam usunie przedmiotowe drzewa (śliwa ałycza i Rubinia akcjowa)
Pytanie 7
Z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wynika, iż organ zezwolił na
zniszczenie siedlisk ptaków (gąsiorek, wrona siwa) z terminem wykonania decyzji: od
uprawomocnienia decyzji do końca 2017 r.
W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający dokonał zniszczeń siedlisk
wymienionych w decyzji.
Odp. 7
Wykonawcy nie obowiązuje data wycinki drzew do 28 lutego 2018 r. gdyż Zamawiający wskazane w
decyzji nr RDOS-Gd-WZG.6401.52.2017.AN.1 drzewa usunie sam. (data 28 luty 2017 r. jest
błędna).
Pytanie 8.
Po czyjej stronie leży wykonanie nasadzeń uzupełniających?
Jeżeli za w/w czynności odpowiedzialny jest Wykonawca to niemożliwe jest przedstawienie przez
Wykonawcę sprawozdania określonego w punkcie 2 decyzji RDOS-Gd-WZG.6401.52.2017.AN.1 w
terminie do 31 stycznia 2018 r. Zwracamy się o wyjaśnienie powyższej kwestii.
Odp.8
Nasadzenia uzupełniające leżeć będą po stronie Wykonawcy. Sprawozdanie z wykonania przedstawi
Zamawiający.
Pytanie 9.
W opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót są opisane prace do wykonania w postaci
„usunięcia ziemi za pomocą spycharek”. Technologiczne usunięcie ziemi ze skarp za pomocą
spycharek jest nie do wykonania. Czy nie należało by zmienić tej pozycji na roboty ziemne koparką?
Co z materiałem uzyskanym z usunięcia humusu? Wywieźć czy pozostawić? Czyj jest materiał
pozyskany?
Odp. 9.
Zgodnie ze STWiORB humus należy wywieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na
odległość do 5km. Należy przyjąć wycenę zgodnie z planowanym schematem wykonania robót
usunięcia humusu, znając teren podlegający humusowaniu.
Pytanie 10.
W przedmiarach robót brak jest pozycji dotyczącej odkopania kabli celem założenia rur osłonowych.
Czy należy wycenić te prace?
Odp. 10.
Tak, należy tę pozycję ująć w wycenie prac.
Pytanie 11.
Prosimy o informację czyj jest materiał z rozbiórki (kostka, bariery, oporniki)? Jeżeli Zamawiającego
to czy należy go rozebrać ze złożeniem na palety i kto dostarczy palety?

Odp. 11
Materiał jest Zamawiającego, wywieziony na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na
odległość do 5km, bez składania na palety.
Pytanie 12.
Czy należy wycenić odmulenie i wyprofilowanie rowu wzdłuż drogi powiatowej po przeciwnej
stronie niż ścieżka rowerowa?
Odp. 12
Nie. Odmulenie przeciwległego rowu nie jest objęte przedmiotem zamówienia.
Pytanie 13.
W opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót są opisane roboty do wykonania w postaci
obsiania skarp i poboczy. Prosimy o potwierdzenie iż należy obsiać grunt rodzimy bez wykonania
dodatkowego obsypania humusem.
Odp. 13
Tak. W trakcie wykonywania robót nie jest możliwe, żeby przyległy teren nie zostanie zniszczony czy
naruszony przez Wykonawcę, a więc cały teren z którego Wykonawca będzie korzystał podczas
wykonaniu podstawowego zadania musi być doprowadzony do należytego stanu z obsianiem trawą
włącznie.
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