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Uniejów, 18.02.2020

dotyczy: „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż
rzeki Warty w Uniejowie” etap IIZamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1, 1a oraz 2 odpowiada na pytania które
wpłynęły do Zamawiającego
129. Pytanie Dotyczy: Cz. II – Plac Bogumiła
Zgodnie z rys. nr 01 „Projekt zagospodarowania terenu” w ramach zadania należy dostarczyć i
zamontować 6 szt. ławek. Prosimy o podanie charakterystyki projektowanych ławek.
Odpowiedź: Siedziska szer. 50 cm i wys. 50 cm, na rzucie wycinka koła należy wykonać z
gabionów wypełnionych łupkiem granitowym. Na gabionach należy zamontować siedziska z
desek kompozytowych RMC pełnych (np. w kolorze dębu) przytwierdzonych trwale do górnej
powierzchni gabionów. Pigmenty użyte do barwienia muszą być odporne na działanie
promieniowania UV.
130. Pytanie Dotyczy: Cz. I – Bulwary nad Wartą
Rysunek 19 „Demontowalny ciąg pieszy” przedstawia rzut i przekrój A-A przez
demontowalny pomost. Na rzucie nie wskazano miejsca wykonania przekroju A-A. Dodatkowo
nie jest wskazana całkowita długość pali fi 20. Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji.
Odpowiedź: W opisie do projektu znajduje się uwaga dotycząca wszystkich pomostów na
palach drewnianych o założonym minimalnym zagłębieniu pala w gruncie nośnym na gł. 2 m.
Długość oraz głębokość posadowienia należy zweryfikować przed przystąpieniem do prac
budowlanych
131. Pytanie Dotyczy: Cz. I – Bulwary nad Wartą
Rysunek nr 20 ,,Demontowalna pochylnia” Prosimy o wskazanie długości pali betonowych
wraz z zagłębieniem w gruncie oraz wskazanie technologii ich wykonania.
Odpowiedź: Długość pali i zagłębienie w gruncie zależne od poziomu usytuowania gruntów
nośnych w miejscu zaprojektowanej pochylni
132. Pytanie Dotyczy: Cz. I – Bulwary nad Wartą
Prosimy o informację jakie głębokości kotwienia mają pomosty pływające w ramach całego
zadania inwestycyjnego.
Odpowiedź: Do sprawdzenia na etapie realizacji z uwagi na wahania poziomu wody w miejscu
posadowienia projektowanych pomostów

133. Pytanie Dotyczy: Cz. I – Bulwary nad Wartą
Rysunek nr 12, 13, 14, 15 i 16 ,,Pomost na palach”. Prosimy o uzupełnienie jakie wymiary mają
pale na których posadowione są pomosty oraz o wskazanie wymiarów elementów składających
się na balustradę (przekroje oraz poszczególne długości) i gatunku drewna jaki należy
zastosować.
Odpowiedź: Długość pali i zagłębienie w gruncie zależne od poziomu usytuowania gruntów
nośnych w miejscu projektowanych pomostów
134. Pytanie Dotyczy: Cz. I – Bulwary nad Wartą
Rysunek nr 7 ,,Plan sytuacyjny” przedstawia układ siedzisk z koszy gabionowych. Prosimy o
zwymiarowanie wszystkich rzędów siedzisk gabionowych z uwagi na ich nieregularne
ułożenie.
Odpowiedź: Zgodnie z rysunkami DWG
135. Pytanie W związku z wystąpieniem elementu kolidującego z projektem inwestycji w
postaci drewnianej wiaty z armatami w rejonie kładki pieszej, zwracamy się z prośba o
wyjaśnienia, jak należy postąpić ze znajdującym się tam ww. obiektem. Na obszarze, na którym
znajduje się wiata projektowana jest ścieżka piesza, dla której wykonania koniecznością jest
rozbiórka wiaty. Czy jest to element przeznaczony do rozbiórki? Po czyjej stronie jest rozbiórka
tego elementu?
Odpowiedź: Jest do element przeznaczony do likwidacji. Rozbiórka po stronie Wykonawcy
136. Pytanie Zamawiający w odpowiedzi do pytania nr 12 z dnia 06.02.2020 r. poinformował,
że na terenie inwestycji nie ma obiektów przeznaczonych do rozbiórek. Prosimy o informację,
czy Zamawiający będzie samodzielnie przeprowadzał rozbiórki istniejących schodów,
umocnień skarp itp. znajdujących się na obszarze inwestycji. Jeżeli nie, prosimy o informację,
co należy zrobić z ww. obiektami.
Odpowiedź: Obiekty te przeznaczone są do rozbiórki, po stronie Wykonawcy
137. Pytanie Dotyczy: Cz. II – Plac Bogumiła
W związku z przeprowadzoną wizją lokalną na terenie inwestycji prosimy o udostępnienie
pozwolenia na wycinki drzew kolidujących z realizacją inwestycji. Przekazany przez
Zamawiającego Projekt budowlany nie uwzględnia zarówno wycinek drzew jak i nowych
nasadzeń, dlatego ponownie zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu branży zieleni.
Odpowiedź: Zakres inwestycji nie obejmuje wycinki drzew.
138. Pytanie
Autocad2007.

Prosimy o udostępnienie wszystkich plików dwg w formacie zapisu

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia pliki dwg w formacie zapisu Autocad2007.

139. Pytanie Wzdłuż istniejących ścieżek pieszych są wykonane umocnienia w postaci
trylinki. Prosimy o informację czy przy wykonaniu nowoprojektowanych ścieżek należy
dokonać rozbiórki trylinki?
Odpowiedź: Tak

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.
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