
Słupsk, dnia 02.08.2022 r.
ZP.271.38.2022

WYKONAWCY

ODPOWIEDZI DO SWZ

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  wartość  szacunkowa  nie
przekracza kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art.  3  ust.  1  pkt  1 ustawy,
realizowanym w trybie podstawowym pn:  Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Słupia łączącej
miejscowości Włynkówko (dz. nr 186) i Swochowo (dz. nr 506): ZP.271.38.2022

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art.  284 i  art.  286 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych,  odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji  Warunków Zamówienia
(SWZ). 

Zapytanie nr 1 
Proszę  o  potwierdzenie,  że  do  przyczółka  na  prawym  brzegu  nie  można  dojechać  żadnym
sprzętem  mechanicznym  (nawet  minikoparką  1,5  ton),  żadnym  samochodem  dostawczym,
żadnym samochodem osobowym.  Jednocześnie,  że  dostęp możliwy jest  tylko  od strony rzeki
poprzez transport łódką, barką?
Odpowiedź  nr 1
Zamawiający zakłada, że dostęp sprzętu mechanicznego jest aktualnie możliwy tylko od strony
rzeki. Wykonawca może samodzielnie ocenić możliwość dojazdu na prawy brzeg rzeki.

Zapytanie nr 2 
Jeżeli kładka ma służyć do przeprowadzenia ruchu pieszo-rowerowego to czy po prawej stronie
rzeki  jest  jakaś  ścieżka  leśna,  która  jest  w  zamierzeniu  kontynuacją  drogi  rowerowej  do
miejscowości  Swochowo?  Czy  Zamawiający  ma  jakiekolwiek  uzgodnienia  odnośnie  takiej
ściezki/drogi? Jeżeli tak proszę o udostępnienie.
Odpowiedź  nr 2
Na przedłużeniu kładki nie ma aktualnie ścieżki lub kontynuacji drogi. Zamawiający nie posiada
uzgodnień odnośnie ścieżki / drogi.

Zapytanie nr 3
Nawiązując do powyższego pytania, jeżeli jest po stronie prawej rzeki istniejąca lub planowana
droga rowerowa, to czy możnaby dopuścić transport materiału bądź dojazd mniejszego sprzętu
mechanicznego  po  przeprowadzeniu  np.  prac  wzmocnieniowych,  czy  poszerzenia  tej
ścieżki/drogi. Proszę o wskazanie na mapie ewentualnego przebiegu takiej drogi leśnej.
Odpowiedź  nr 3
Zamawiający zakłada, że dostęp sprzętu mechanicznego jest aktualnie możliwy tylko od strony
rzeki. Wykonawca może samodzielnie ocenić możliwość dojazdu na prawy brzeg rzeki.
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Zapytanie nr 4
W związku z  informacją  zamieszczoną w dokumentacji  przetargowej  odnośnie  braku dostępu
drogą lądową do prawego brzegu rzeki Słupia sprzętem mechanicznym, proszę o odpowiedź czy
urobek z wykopu dla przyczółka na prawym brzegu może być zagospodarowany w jego obrębie,
bez konieczności wywozu i utylizacji.
Odpowiedź  nr 4
Tak.

Zapytanie nr 5
W związku z  informacją  zamieszczoną w dokumentacji  przetargowej  odnośnie  braku dostępu
drogą lądową do prawego brzegu rzeki Słupia sprzętem mechanicznym, zwracamy uwagę, że nie
jest  możliwe  wykonanie  na  tym  brzegu  ścianki  szczelnej  z  grodzic  stalowych  w  sposób
ekonomicznie akceptowalny. Proszę o rezygnację z wykonywania tej ścianki, zastępując ją np.
palisadą z kołków drewnianych lub powiekszając gabaryty przyczółka.
Odpowiedź  nr 5
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zamianę  ścianki  szczelnej  przy  projektowanym  przyczółku  na
rozwiązanie równoważne.

Zapytanie nr 6
Czy  Zamawiający  posiada  uzgodnienie  z  Wodami  Polskimi  dotyczące  wykonania  podpory
tymczasowej  w  nurcie  rzeki  do  montażu  ustroju  nośnego  kładki?  Jeżeli  tak,  to  proszę  o
udostępnienie.
Odpowiedź  nr 6
Zamawiający nie posiada takiego uzgodnienia.

Zapytanie nr 7
Czy w ramach opracowywania projektu warsztatowego konstrukcji stalowej Zamawiający zgodzi
się  na  modyfikacje  rozwiązań  konstrukcyjnych  np.  zmiany  grubości  lub  średnic  elementów
konstrukcyjnych,  bądź  zmiany  przekrojów  z  rur  okrągłych  na  rury  kwadratowe?  Powyższe
ewentualne zmiany nie będą znacząco ingerować w geometrię całości kładki.
Odpowiedź  nr 7
Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje rozwiązań konstrukcyjnych konstrukcji stalowej kładki
za zgodą projektanta i inspektora nadzoru. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian skutkujących
zmianą parametrów techniczno-użytkowych kładki.

Zapytanie nr 8
Czy działka nr 186 (przystań kajakowa) zostanie bezpłatnie udostępniona na czas trwania budowy
jako zaplecze Wykonawcy.
Odpowiedź  nr 8
Tak.

Zapytanie nr 9
W  związku  z  koniecznością  wykonywania  robót  budowlanych  na  terenie  działki  nr  186  tj.
przystani kajakowej proszę o odpowiedź czy na czas prowadzenia robót jakakolwiek działalność
związana z funkcjonowaniem przystani kajakowej będzie wstrzymana i nie będzie konieczności
utrzymywania dostępu do rzeki?
Odpowiedź  nr 9
Działka nr 186 w trakcie trwania prac budowlanych będzie stanowiła teren budowy.
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Zapytanie nr 10
Czy Wykonawca musi zapewnić możliwość korzystania z działki nr 186 osobom postronnym,
niezwiąznymi  z  wykonywaniem  robót  budowlanych?  Jeżeli  tak,  to  proszę  określić  w  jakim
okresie, w jakim zakresie itp.?
Odpowiedź  nr 10
Nie.

Zapytanie nr 11
Ze  wstępnych  ustaleń  z  producentami  desek  kompozytowych  uzyskanie  wytrzymałości  na
zginanie rzędu 40 MPa jest niemożliwe. Wytrzymałość na zginanie kompozytu oferowanego przez
wiodącego  producenta  i  wykonawcę  pomostów,  nawierzchni  z  elementów  kompozytowych
wynosi 16 MPa. Proszę o jednoznaczne określenie z jakiego materiału ma być wykonany pomost
kładki oraz zamieszczenie w dokumentacji przetargowej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i
ewentualne zmniejszenie wymagań dot. wytrzymałości na zginanie.
Odpowiedź  nr 11
Zamawiający dopuszcza zastosowanie  deski  o  wytrzymałości  na zginanie nie  mniejszej  niż 16
MPa.

Zapytanie nr 12
Dokumentacja projektowa nakazuje wykonanie  nawierzchni  kładki  z desek kompozytowych o
grubości 60 mm. Według informacji od producentów, w Polsce nie produkuje się tak grubych
desek kompozytowych, w związku z czym jest problem z ofertą na ich dostawę.
Prosimy o zmianę konstrukcji nawierzchni kładki z uwzględnieniem dostępności materiału lub
wskazanie Wykonawcom gdzie znaleźć deski o gr. 60 mm.
Odpowiedź  nr 12
Możliwa jest zamiana desek kompozytowych grubości 60 mm na deski kompozytowe o grubości
nie mniejszej niż 50 mm i o wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 16 MPa.
Na rynku polskim istnieją producenci oferujący deski kompozytowe grubości 60 mm.

Zapytanie nr 13
Pytanie  dot.  zapisów  umowy.  Proszę  o  sprostowanie  rozbieżności  zapisów.  W paragrafie  12
umowy jest rozbieżność zapisów. W punkcie 1 zamawiający wymaga zabezpieczenia umowy. Po
punkcie  9.  jest  powtórnie  punkt  1.  "Zamawiający  nie  wymaga  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy." Który zapis obowiązuje?
Odpowiedź  nr 13
Jest to omyłka pisarska. Zamawiający wykreśla z paragrafu 12 punkt 9 ppkt 1. Poprawiony wzór
umowy stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Zgodnie z art. 286 Zamawiający  przedłuża termin składania ofert na dzień  08.08.2022 do
godziny 9:00, a termin otwarcia ofert na dzień 08.08.2022 o godzinie 9:30
Koniec terminu związania z ofertą przypada na 06.09.2022

Wójt Gminy Słupsk
                                                                                                              Barbara Dykier

Otrzymują:
1. Strona internetowa Zamawiającego.
2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie,
3. A/a. 
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