RI.271.4.2015

Sztum, dnia 05.03.2015 r.
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ (1)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zagospodarowanie terenu
wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie – ETAP II”
nr sprawy: RI.271.4.2015
1 . W przedmiarze robót branża drogi i zieleń w poz. 4.2.2 „….kostka 10x20 cm bezfazowa koloru żółtego…” ,
podczas gdy na projekcie zagospodarowania terenu chodnik wykonany jest z kostki szarej. Proszę o
wyjaśnienie.
Odpowiedź: Chodniki z bezfazowej koski 10x20cm należy wykonać koloru żółtego, natomiast chodniki z płytek
betonowych 25x30 koloru szarego a wzór na chodniku przed budynkiem Urzędu koloru żółtego – lokalizacja
rodzajów i kolorów kostki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
2. Zwracamy się z prośbą o dołączenie tabel robót ziemnych w celu sprawdzenia ilości do wykonania.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada tabel robót ziemnych, roboty ziemne w związku z ewentualną
możliwością wykorzystania części urodzajnej z wykopów (pyt. 27) można przyjąć z przedmiaru.
3.Zwracamy się o dołączenie do przedmiaru wykonania schodów terenowych warstwy filtracyjnej z pospółki
i kruszywa grubego gr. 20 cm.
Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo, wyliczona cena jest ceną
ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarami,
dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości, w związku z czym Wykonawca powinien
samodzielnie skalkulować występujące roboty.
4. Proszę sprecyzować z czego ma być wykonana nawierzchnia na pochylniach.
Odpowiedź: Nawierzchnia na pochylniach ma być wykonana z kostki betonowej bezfazowej 10x20cm.
5. Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę projektowanych płytek betonowych 25x30 na inne, o innym
wymiarze np.: 40x40x4; 21x21x8; 25x25x8; 30x30x8?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę projektowanych płytek betonowych 25x30.

6. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegóły wykonania murku żelbetowego przy
budynku garaży.
Odpowiedź: Załączono rysunek pn. Murek1.
7. Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy poz. 21 i 22 oraz poz. 35 w przedmiarze wykonania schodów,
murów i ogrodzenia.
Odpowiedź: Pozycja 21 i 22 dotyczą budowy – przedłużenia murka żelbetowego przebiegającego
między budynkiem garażu, a istniejącym murem żelbetowym. Murek ten należy wykonać celu
zamknięcia terenu parkingu przy garażu.

Pozycję nr 35 została błędnie wprowadzona - należy usunąć.
8. Jaki beton należy zastosować do wykonania muru żelbetowego przy budynku garaży?
Odpowiedź: Do wykonania muru żelbetowego przy budynku garaży należy zastosować beton C20/25
– B25.
9. W której pozycji przedmiaru ujęte zostały wykonanie ław fundamentowych pod murki oporowe przy
pochylniach?
Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo, wyliczona cena jest ceną
ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarami,
dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości, w związku z czym Wykonawca powinien
samodzielnie skalkulować występujące roboty.
10. Czy zamawiający ma wymagania dotyczące dostępności ilości miejsc parkingowych podczas
wykonywania robót?
Odpowiedź: Ilość miejsc parkingowych dostępnych podczas wykonywania robót będzie wynikała z
etapowania robót. Wykonawca powinien zapewnić możliwie jak największą ilość miejsc parkingowych.
11. Czy zamawiający dysponują projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje projektem tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
budowy. Wykonawca w swoim zakresie robót powinien opracować powyższy projekt.
Przy opracowywaniu projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego należy wziąć pod uwagę
uzgodnienie z GDDKiA z dnia 14.07.2014r. nr GDDKiA-O/Gd-Z-3ac-411/9/dk55/2014.
12. Czy na połączeniu dróg i miejsc parkingowych należy zastosować krawężnik zaniżony, czy należy
ułożyć kostkę do kostki?
Odpowiedź: Połączenie dróg i miejsc parkingowych należy wykonać zgodnie z rysunkiem „03.przekroje
normalne”.

13. Czy drzewa i karpy znajdujące się na skarpie przy drodze dojazdowej z trelinki do SM przeznaczone
są do usunięcia (fot)?

Odpowiedź: Wskazane drzewa oraz istniejące karpy na skarpie nie są przeznaczone do usunięcia.

14. Czy zamawiający potwierdza, że drzewo rosnące pomiędzy Bankiem a UM przeznaczone
jest do wycinki (fot)?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że drzewo rosnące pomiędzy Bankiem a UM przeznaczone jest do wycinki.

15. Czy zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew w okresie lęgowym?
Odpowiedź: Zamawiający dysponuje decyzją na wycinkę drzew nr 37/2014 z dnia 29.05.2014r.,
zezwalającej na usunięcie 1szt. świerka wyniosłego, 2szt. jodły jednobarwnej oraz 2szt. świerka
srebrnego z działki nr 496/3.
Termin wykonania prac związanych z wycinką i uprzątnięciem terenu wyznaczono od dnia kiedy
decyzja stała się ostateczna do dnia 31.12.2015r.
Zgodnie z pouczeniem zawartym w w/w decyzji, przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką należy
dokonać szczegółowych oględzin drzew pod kątem występowania gatunków roślin, grzybów oraz
zwierząt, w tym ptaków i ich miejsc lęgowych.
Na chwilę obecną nie stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną.
Zamawiający jest w trakcie prowadzenia postepowania na uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę
drzew z działki nr 496/1.
Odpowiedź: Na drzewach przewidzianych do wycinki (14szt.) z w/w działki na chwilę obecną nie
stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną.
W związku z powyższym nie była wymagana zgoda na wycinkę drzew w okresie lęgowym.
16. Czy drzewa rosnące na skarpie przy istniejącym murze żelbetowym od strony Spółdzielni
mieszkaniowej przeznaczone są do wycinki?
Odpowiedź: Drzewa rosnące na skarpie przy istniejącym murze żelbetowym od strony Spółdzielni
Mieszkaniowej nie są przeznaczone do wycinki.
17. Na miejscu zinwentaryzowano 14 karp do usunięcia.
Proszę o dołączenie do przedmiaru pozycji.
Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo, wyliczona cena jest ceną
ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarami,
dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości, w związku z czym Wykonawca powinien
samodzielnie skalkulować występujące roboty.
18. Zgodnie z zapisem w uzgodnieniu 25711/TODDROU/P/2014 z dnia 14.05.2014 „dokonać regulacji
ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne. Koszty

związane z regulacją, wymianą i naprawą uszkodzonych elementów studni oraz innych urządzeń
telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor” Czy inwestor zamierza wymienić
ramy i pokrywy na nowe, gdyż obecne są dość zniszczone (fot)?

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany będzie zgodnie z uzgodnieniem 25711/TODDROU/P/2014 z dnia
14.05.2014 w zakresie wykonywanej inwestycji do regulacji, wymiany i naprawy uszkodzonych
elementów studni oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych podczas prowadzonych robót.
19. Czy regulacja studni kanalizacyjnych i przykanalików obejmuje również wymianę pokryw żeliwnych
na nowe?
Odpowiedź: Tak, regulacja obejmuje również wymianę pokryw na nowe.
20. Proszę o sprecyzowanie liczby projektowanych ramp dla niepełnosprawnych. Przedmiar zakłada 2
szt., natomiast na zagospodarowaniu „murki oporowe z pochylnią zestawienie” jest ich 3.
Czy zamawiający potwierdza 2 szt., zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i przedmiarem
(Pochylnia nr 1 i pochylnia nr 3).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że inwestycja obejmuje wykonanie 2 szt. ramp dla
niepełnosprawnych.
21. Czy ogrodzenie zaznaczone na planie zamieszczonym poniżej przeznaczone jest do rozbiórki?

Odpowiedź: Wskazane ogrodzenie przeznaczone jest do rozbiórki na długości obejmującej wyjazd na
ulicę Morawskiego. Pozostałe ogrodzenie należy pozostawić w nienaruszonym stanie.
22. Proszę o aktualizację rysunku A 102.
Odpowiedź: Rysunek A102 wskazuje lokalizację murku oporowego przy pochylni nr 1 oraz pochylni nr
3.
23. Proszę o potwierdzenie szczegółów wykonania pochylni nr 1 i 3 zgodnie z rys. KB-1 oraz A102c.
Odpowiedź: Rysunek KB-1 zawiera dane dotyczące pochylni Nr 1. Rysunek A102c zawiera dane
dotyczące pochylni nr 3.
24. Proszę zdeklarować wysokość masztów flagowych, gdyż w przedmiarze wynosi ona 8 m, a na planie
zagospodarowania 6 m.
Odpowiedź: Maszty należy wykonać o wysokości 6,00m.
25. Proszę o potwierdzenie że trawnik ma być założony na agrowłókninie separacyjnej – wskazania w
przedmiarze, brak informacji w projekcie i ST.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że trawnik ma być założony na agrowłókninie separacyjnej.

26. O jakich parametrach i jakie drzewa należy przesadzić ? Informacja z przedmiaru 3 szt. Brak info w
projekcie.
Odpowiedź: Należy przesadzić 3 szt. tui w miejsce wskazane przez Zamawiającego w związku z kolizją
projektowanego wyjazdu. Drzewa wskazane na zdjęciu poniżej:

27. Czy ziemia urodzajna ma pochodzić z budowy czy też ma być zakupiona?
Odpowiedź: W przypadku gdy istniejąca ziemia urodzajna, będzie wolna od zanieczyszczeń oraz będzie
wystarczająca jej ilość można ją wykorzystać w ramach danej inwestycji po uzgodnieniu i akceptacji
Zamawiającego. W przypadku niewystarczającej ilości lub nie uzyskania akceptacji Zamawiającego
należy ziemię urodzajną zakupić.
28. Czy ma być zastosowana krata ozdobna? Projekt w opisie, brak w przedmiarze. Jeśli ma być
zastosowana, jakie ma mieć wymiary, jaka krata?
Odpowiedź: Tak, ma być zastosowana krata ozdobna żeliwna. Wymiary kraty dostosowane do
największego promienia korony drzewa, systemu korzennego oraz pnia projektowanego drzewa
iglastego o wys. 5,0m. Krata jest ujęta w poz. 8.11 przedmiaru robót.
29. Czy wyszczególnione otoczaki w przedmiarze są przeznaczone na opaskę przy budynku czy na
rabaty pod rośliny?
Odpowiedź: W przypadku jodły oraz żywopłotu zastosować korę natomiast w przypadku pozostałych
miejsc zielonych oraz opaska przy budynku - białe otoczaki.
30. Proszę o sprecyzowanie ilości projektowanych wiat śmietnikowych.
Odpowiedź: Należy wykonać dwie wiaty śmietnikowe.
31. Prosimy o informację czy w cenie ofertowej należy ująć prace związane z pielęgnacją zieleni w
okresie gwarancyjnym?
Odpowiedź: W ofercie cenowej należy ująć prace związane z pielęgnacją zieleni w okresie
gwarancyjnym zgodnie z zapisem - Opis zieleni w punkcie 2.0 Parametry projektowanej roślinności „Nasadzenia powinny być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę ogrodniczą z gwarancją przez 3
lata”.

Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 letnią gwarancję na zasadzony materiał stanowiący przedmiot
umowy. Po upływie ustalonego w umowie okresu gwarancji nastąpi odbiór ostateczny mający na celu
ustalenie stanu roślin i stwierdzenie usunięcia wad okresu gwarancji. Drzewa, krzewy, byliny, pnącza
obumarłe (także częściowo) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wymienić na nowe rośliny tego
samego gatunku. Okres pielęgnacyjny powinien także dotyczyć trawników, powinno stanowić to
jednolitą a przede wszystkim zadbaną całość.
32. Czy zamawiający dopuszcza wykonywanie części badań oznaczenia wskaźnika zagęszczenia przy
wykorzystaniu płyty dynamicznej przyjmując zależność wskaźnika Is do wartości modułu Evd wg Tabeli
3.2 dokumentu IBDiM "Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i
nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną." Warszawa 2005?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie części badań oznaczenia wskaźnika zagęszczenia przy
wykorzystaniu płyty dynamicznej przyjmując zależność wskaźnika Is do wartości modułu Evd wg Tabeli
3.2 dokumentu IBDiM "Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i
nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną." Warszawa 2005.
33. D-02.01.01 Wykonanie wykopu w gruntach niespoistych, pkt. 5.2. tabl. 5 „Minimalne wartości
wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych” przewiduje wskaźnik
zagęszczenia w wysokości Is ≥ 1,03 podczas gdy Opis Techniczny pkt. 6 podaje , że grunt podłoża musi
być zagęszczony do wskaźnika = 1,0. Czy Zamawiający potwierdza wymaganie dla wskaźnika
zagęszczenia dla podłoża w wysokości Is ≥ 1,00 a jedynie pod konstrukcją chodnika wzmocnionego
moduł odkształcenia E2≥ 100?
Odpowiedź: Zamawiający publikuje poprawioną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.
Wymaga się modułu E2>=100 na całości. Is=1,00.
34. D-02.03.01 Wykonanie nasypów, pkt.5.2.4.4, tabl. 4 Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia
gruntu w nasypach podaje wymagania dla wskaźnika zagęszczenia jak dla autostrad i dróg
ekspresowych podczas gdy z Opisu Technicznego pkt. 6 wynika, że mamy do czynienia z kategorią
ruchu KR1.
Prosimy o dostosowanie tabeli 4 do projektowanej kategorii ruchu.
Odpowiedź: Zamawiający publikuje poprawioną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.
35. D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pkt. 5.3, Tablica 1. „Minimalny wskaźnik
zagęszczenia i nośność” podaje dane sprzeczne z D-02.01.01 oraz Opisem Technicznym pkt. 6 i 6.5. Czy
Zamawiający potwierdza wymaganie dla wskaźnika zagęszczenia dla podłoża w wysokości Is ≥ 1,00 a
jedynie pod konstrukcją chodnika wzmocnionego moduł odkształcenia E2≥ 100?.
Odpowiedź: Zamawiający publikuje poprawioną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.
Wymaga się modułu E2>=100 na całości. Is=1,00.
36. D-04.02.01 Warstwa odcinająca, pkt. 2 „Materiały” podaje normy PN-EN 12620 oraz PN-EN 13043.
Pomijając fakt, że jedna dotyczy kruszyw do betonów a druga kruszyw do mieszanek mineralno –
asfaltowych, są to normy klasyfikacyjne i nie zawierają żadnych wymagań. Prosimy o uzupełnienie
wymagań.
Odpowiedź: Zamawiający publikuje poprawioną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.
37. D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego, pkt. 5.8 podaje dwie
metody wykonania badania moduł odkształcenia wg normy BN-64/8931-02 oraz normy PN-S-02205,
która to dotyczy tylko podłoża oraz robót ziemnych i jako taka nie powinna mieć zastosowania dla

podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Przytoczony wzór pochodzi właśnie z tej normy i
w zastosowaniu do podbudów jest błędny merytorycznie. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca
powinien oznaczać moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02?
Odpowiedź: Zamawiający publikuje poprawioną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.
38. D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego, pkt. 6.2, Tablica 5.
„Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót” pozycja 10. Wymaga wykonania badania
CBR w odniesieniu do wymagań z tablicy 4. Badanie to wykonuje się w tylko laboratorium i jako takie
nie może być wykonane po wbudowaniu kruszywa (wykonaniu podbudowy). Prosimy o wykreślenie
punktu 10 z tabeli.
Odpowiedź: Zamawiający publikuje poprawioną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.
Wykreślono wskazany zapis.
39. D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego, pkt. 6.2, Tablica 5.
„Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót” pozycja 4 do 9. Próbka badawcza dla
uziarnienia dla kruszywa 0/31,5 wynosi ponad 10 kg, badanie wskaźnika piaskowego wykonuje się po
pięciokrotnym zagęszczeniu czyli praktycznie po przeprowadzeniu badania Proktora co daje nam 5 x
6kg - to daje 70 kg samego materiału przeznaczonego bezpośrednio do badania - nie mówiąc już o
pracochłonności zarówno przygotowania jak i wykonania wymienionych badań a to wszystko dwa razy
na działce roboczej. Podane zostały badania i częstotliwość, których nie wymaga nawet GDDKiA w
swoich Wzorcowych Dokumentach Kontraktowych. Prosimy o zweryfikowanie rodzajów i ilości badań
do wymaganej kategorii projektu KR1.
Odpowiedź: Zamawiający publikuje poprawioną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.
Nie wymaga się przeprowadzenia tylko wskazanych parametrów. Zmieniono zapisy w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
40. D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pkt. 5 cytat „projektuje się wykonanie
warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5 mm”. Czy Zamawiający
dopuszcza wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem na kruszywie o innym uziarnieniu pod
warunkiem spełnienia wymagania wytrzymałości na ściskanie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem na kruszywie o
innym uziarnieniu pod warunkiem spełnienia wymagania wytrzymałości na ściskanie.
41. D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, punkt 2.2 oraz tabl. 3 pozycja 2.1
odwołują się do ST D-04.04.02b, która narzuca wykorzystanie materiału o kategorii zawartości
ziarnprzekruszonych i łamanych C90/3 czyli praktycznie całkowicie łamanych. Czy ekonomicznie
uzasadnione jest aby stabilizacja cementem odbyła się na kruszywie łamanym dla kategorii ruchu KR1?
Prosimy o skreślenie odwołania do ST D-04.04.02b.
Odpowiedź: Zamawiający publikuje poprawioną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.
42. Przedmiar robót pkt. 3.4.1 obejmuje element: „Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa. D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie podane wymagań dla
Rm 1,5 MPa. Prosimy o uzupełnienie wymagań.
Odpowiedź: Zamawiający publikuje poprawioną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.
43. D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem podaje dwa rodzaje wymagań dla
stabilizacji cementem Rm 2,5 MPa:

- w tablicy 2 - wytrzymałość po 28 dniach od 1,5 do 2,5 MPa
- w tablicy 3 - klasa C 1,5/2,0 (wg tablicy 1.2 w WT-5) – gdzie wytrzymałość po 28 dniach powinna
wynosić min 2 MPa. Prosimy o określenie który z elementów przedmiaru 3.4.2. i 3.4.3 ma spełniać
które wymagania?
Odpowiedź: Zamawiający publikuje poprawioną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.
44.D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego wg przedmiaru pozycja 4.1.1 dot.
nawierzchni pod ławkami (wielkość robót 15 m2) Prosimy o dostosowanie w/w specyfikacji do wielkości
zamierzonych robót w szczególności pkt. 3; 5,4; 5,8; tablicę 5 oraz tablicę 6.
Odpowiedź: Zamawiający publikuje poprawioną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.
45. D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego w pkt 5.3.2 podaje, że wymaganym
uziarnieniem materiału do jej wykonania jest 0/31,5 mm natomiast rys. 1, tablica 4 pozycja 1 oraz
przedmiar robót pozycja 4.1.1 , że ma to być 0/8 mm. Czy Zamawiający potwierdza, że wymaganym
uziarnieniem jest 0/8 mm?
Odpowiedź: Zamawiający publikuje poprawioną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.
Zamawiający potwierdza, że wymaganym uziarnieniem jest 0/8mm.
46. D-05.03.23aNawierzchnie z betonowej kostki brukowej Tablica 2.”Częstotliwość oraz zakres badań
i pomiarów w czasie robót” pozycja 2 określa wartości dopuszczalne i częstotliwość badań „wg ST,
norm, wytycznych, wymienionych w pkt. 5.4”. W/w specyfikacja nie zawiera punktu 5.4. Prosimy o
uzupełnienie dokumentacji.
Odpowiedź: Zamawiający publikuje poprawioną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.
47.W zbiorze „01_architektura_drogi_cz_5” - Opis zieleni w punkcie 2.0 Parametry projektowanej
roślinności znajduje się zapis - „ Nasadzenia powinny być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę
ogrodniczą z gwarancją przez 3 lata”.
Czy należy rozumieć, że wykonawca będzie prowadził roboty pielęgnacyjne nasadzeń przez okres 3
lat i związane z tym koszty należy ująć w składanej ofercie?
Odpowiedź: W ofercie cenowej należy ująć prace związane z pielęgnacją zieleni w okresie
gwarancyjnym zgodnie z zapisem - Opis zieleni w punkcie 2.0 Parametry projektowanej roślinności „Nasadzenia powinny być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę ogrodniczą z gwarancją przez 3
lata”.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 letnią gwarancję na zasadzony materiał stanowiący przedmiot
umowy. Po upływie ustalonego w umowie okresu gwarancji nastąpi odbiór ostateczny mający na celu
ustalenie stanu roślin i stwierdzenie usunięcia wad okresu gwarancji. Drzewa, krzewy, byliny, pnącza
obumarłe (także częściowo) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wymienić na nowe rośliny
tego samego gatunku. Okres pielęgnacyjny powinien także dotyczyć trawników, powinno stanowić to
jednolitą a przede wszystkim zadbaną całość.
48. Czy wyżej opisany dla nasadzeń okres pielęgnacyjny 3 lat dotyczy również pielęgnacji
wykonanych trawników? W pozycji 7.4 przedmiaru przyjęto ręczną pielęgnację trawników
dywanowych na terenie płaskim, lecz bez określenia okresu pielęgnacyjnego.
Odpowiedź: Okres pielęgnacyjny dotyczy także trawników.
49. W przedmiarze robót zieleni w poz. 7.5 opisano zastosowanie otoczaków 20/30 w ilości 24 m2 ,
natomiast w zbiorze „01_architektura_drogi_cz_5” - Opis zieleni w punkcie 2.0 Parametry
projektowanej roślinności znajduje się zapis - „natomiast wokół sadzonek Jodły Kalifornijskiej i innych

roślin iglastych ziemię obsypać korą grubości min. 5 cm (brak pozycji w przedmiarze). Proszę o
potwierdzenie konieczności zastosowania i wbudowania kory zgodnie z podanym opisem.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania kory w przypadku jodły
oraz żywopłotu, natomiast w przypadku pozostałych miejsc zielonych oraz opaski przy budynku białe otoczaki.
Ponadto zgodnie ze SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo, wyliczona cena jest ceną
ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarami,
dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości, w związku z czym Wykonawca powinien
samodzielnie skalkulować występujące roboty.
50.Czy wykonawca ma ująć w wycenie dostawę ziemi urodzajnej jako materiału w ilości 86,2 m3
zgodnie z charakterystyką ziemi urodzajnej podaną w punkcie 2.1 STWiORB D-09.01.01 Zieleń
drogowa?
Odpowiedź: W przypadku gdy istniejąca ziemia urodzajna, będzie wolna od zanieczyszczeń oraz
będzie wystarczająca jej ilość można ją wykorzystać w ramach danej inwestycji po uzgodnieniu i
akceptacji Zamawiającego. W przypadku niewystarczającej ilości istniejącej ziemi urodzajnej lub nie
uzyskania akceptacji Zamawiającego należy ziemię urodzajną zakupić.
Ponadto zgodnie ze SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo, wyliczona cena jest ceną
ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarami,
dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości, w związku z czym Wykonawca powinien
samodzielnie skalkulować występujące roboty.
51.Czy zakładana do wbudowania podana w punkcie 7.2 przedmiaru robót drogowych i zieleni,
ziemia urodzajna w ilości 86,2 m3 , obejmuje również wypełnienie kwietników z prefabrykowanych
elementów betonowych ujętych w poz. 8.13 przedmiaru, jeżeli nie to w jaką ilość przyjąć do wyceny?
Odpowiedź: Kalkulacja ziemi urodzajnej powinna obejmować również wypełnienie kwietników.
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować ilości ziemi urodzajnej do wyceny na podstawie
dokumentacji projektowej oraz wizji w terenie.
Zgodnie ze SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo, wyliczona cena jest ceną
ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarami,
dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości, w związku z czym Wykonawca powinien
samodzielnie skalkulować występujące roboty.
52. Zamawiający w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ wprowadza następujące
zmiany:
a) W § 3 ust 3 jest: „3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień określony w pkt. 2,
do którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte niniejszą umową.”
Zmienia się na „3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień określony w ustępie 2,
do którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte niniejszą umową.”
b) W § 18 ust.3 pkt.4 lit.d jest: „d) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z
wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu
budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,”
zmienia się na: „d) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez
Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej,”

UWAGA:
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia:
- termin składania ofert na dzień 16.03.2015 r. do godz. 12:00
- termin otwarcia ofert na dzień 16.03.2015 r. o godz. 12:15

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wyjaśnień na nr faxu: 55 640 63 00 lub na adres
poczty e-mail: zamowienia.publiczne@sztum.pl
Burmistrz Miasta i Gminy
Z up.
Mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza
…………………………..
Kierownik Zamawiającego

