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Gryfino, dnia  9 sierpnia 2017r.  

                                                                                             

 

                  Uczestnicy postępowania 

                                                                                 wszyscy                                                                                                                                                             
 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod nr 560069-N-

2017 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1361Z Daleszewo – Czepino w m. Żabnica z podziałem na dwa 

etapy”  

 

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2015 r., poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły w w/w postępowaniu wraz z 

odpowiedziami: 

 

PYTANIE nr 1 

Prosimy o zamieszczenie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót. 

 

Odpowiedź 1 

W załączeniu decyzja o braku sprzeciwu do zgłoszenie robót. 

 

PYTANIE nr 2 

Prosimy o zamieszczenie pozwolenia na wycinkę drzew. 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający przekaże pozwolenia na wycinkę po wyborze Wykonawcy.  

 

PYTANIE nr 3 

Prosimy o zamieszczenie badań geologicznych wymaganych zgodnie z przepisami do sporządzenia dokumentacji 

projektowej. 

 

Odpowiedź 3  

Dokumentacja techniczna zakłada wyrównanie istniejącej nawierzchni z brukowca oraz ułożenie warstwy ścieralnej. 

W związku z powyższym nie przewidziano wykonania badań geologicznych. W przypadku zaistnienia takiej 

potrzeby wykonawca zobowiązany jest wykonać badania geologiczne na własny koszt w ramach ceny kontraktowej. 

 

PYTANIE nr 4 

Zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. 3, pkt 14 – Wykonawca zobowiązany jest odkupić od Zamawiającego drewno                  

z pochodzącej wycinki drzew. Prosimy o podanie stawki za mp oraz podanie szacowanej ilości drewna. 

 

Odpowiedź 4 

W załączeniu cennik Nadleśnictwa Gryfino z zaznaczonymi stawkami za wycinkę. Obowiązują stawki 48,60 zł/m3                

i 34,56 zł/ m3 według pozycji 80 i 81 cennika. Ilość drewna zostanie określona po wykonaniu wyciki.  

 

PYTANIE nr 5 

Zgodnie z zapisami SIWZ rozdz.3, pkt 14 – Wykonawca zobowiązany jest odkupić od Zamawiającego drewno                  

z pochodzącej wycinki drzew, natomiast w TER drewno stanowi własność Inwestora. Prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności. 

 

Odpowiedź 5 

Drewno pochodzące z wycinki stanowi własność Inwestora, które Wykonawca zobowiązany jest odkupić.                           

Po wykonaniu wycinki, drewno zostanie zwymiarowane i Inwestor wystawi fakturę sprzedaży dla Wykonawcy. 

 

PYTANIE nr 6 

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu należy wyciąć 16 szt. drzew, w TER dla etapu I i II łącznie jest 13 szt. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

 

 



Odpowiedź 6:  

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu należy wyciąć 19 szt. Wycinki wszystkich 19 szt. nalezy wykonać w 

Etapie I. W załączeniu poprawiona TER dla Etapu I i II wraz z uaktualnionym planem zagospodarowania terenu oraz 

Inwentaryzacja wycinki drzew. 

 

PYTANIE nr 7 

Prosimy o podanie średnicy drzew przeznaczonych do wycinki. 

 

PYTANIE nr 8 

Zgodnie z TER należy wykonać nasadzenia w postaci drzew liściastych w ilości 11 szt. łącznie. Prosimy o określenie 

gatunku drzew do nasadzeń. 

 

Odpowiedź 7,8 

W załączeniu wykaz drzew do wycinki z podaniem średnicy drzewa oraz informacja dot. nasadzeń 

kompensacyjnych z planem nasadzeń. Wszystkie nasadzenia drzew w ilości 28 szt. łącznie należy wykonać w Etapie 

I. W załączeniu poprawione TER dla Etapu I i II oraz zmieniony plan zagospodarowania terenu 

 

PYTANIE nr 9 

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zamówienia z dnia 30 października 2017r. na dzień                    

30 listopada 2017r. 

 

Odpowiedź 9 

Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia na dzień 30 listopada 2017r.  

 
Na tym zakończono odpowiedzi na pytania.  


