Białystok, … grudnia 2019 r.
ZDM-X.271.15.2019.AH

Biuletyn Informacji Publicznej
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Budowę Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą
techniczną – Część II – Układ drogowy
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp” informuję,
iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi jn.:
Pytanie 1
Jaki okres gwarancji obowiązuje na zieleńce oraz nasadzenia drzew i krzewów?
Odpowiedź 1
Okres gwarancji na zieleńce wynosi 2 lata, na nasadzenia drzew i krzewów – 3 lata.
Pytanie 2
Jaki okres pielęgnacji obowiązuje na zieleńce-czy zgodnie z SST 2 lata?
Odpowiedź 2
Okres pielęgnacji na zieleńce wynosi 2 lata.
Pytanie 3
Zgodnie z przedmiarem i KO na zatokach autobusowych należy wykonać nawierzchnię z betonu
cementowego C35/45, która ma być dyblowana i kotwiona. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie
szczegółu oraz podanie podstawowych parametrów: średnica i długość dybli oraz kotew,
ich rozmieszczenie, rozstaw dylatacji.
Odpowiedź 3
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Dyble powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13877-3. Dyble powinny być proste,
bez nierówności. Przesuwne końce powinny być pokryte powłoką z polimeru w celu zapobiegania
przed przywieraniem do betonu. Rozstaw dybli: co 25 cm, długość 50 cm, średnica 25 mm. Kotwy
ze stali żebrowanej klasy B250 lub B500, zgodnie z normą PN-EN 10080, średnica 20 cm oraz
długość 800 mm. Mogą być również stosowane kotwy wklejane lub wkręcane. Rozstaw kotew
co 100 cm.
Pytanie 4
SST D-05.03.05 wskazuje, że do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować
kruszywo z granitu spełniające wymagania normy – Czy zamawiający wyrazi zgodę na
zastosowanie kruszywa polodowcowego spełniający wymagania wg WT-1 2014 ?
Odpowiedź 4
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kruszywa polodowcowego spełniającego wymagania
wg WT-1 2014.
Pytanie 5
SST D-05.03.05B wskazuje, że należy stosować kruszywa z bazaltu i powinny one spełniać
wymagania podane w WT-1 2014 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie kruszywa
polodowcowego spełniającego wymagania wg WT-1 2014?
Odpowiedź 5
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kruszywa polodowcowego spełniającego wymagania
wg WT-1 2014.
Pytanie 6
Zgodnie z SST D.00.00.00 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu czasowej
organizacji ruchu, a jednocześnie zamawiający zamieścił projekt CzOR. Zwracamy się z prośbą
o wyjaśnienie czy do wyceny należy doliczyć koszt wykonania CzOR?
Odpowiedź 6
Do dokumentacji przetargowej dołączono projekt Czasowej Organizacji Ruchu, jednak ze względu
na przyjętą technologię wykonywania robót przez Wykonawcę, może być konieczna jego
aktualizacja.
Pytanie 7
Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o Decyzję Środowiskową
dla przebudowywanych ulic.
Odpowiedź 7
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Zamawiający zamieszcza na swojej stronie decyzję z dnia 18 sierpnia 2017 r., znak
WOOŚ.4210.24.2016.DK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa
Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku”, decyzja nie jest ostateczna.

Pytanie 8
W SST D.02.03.01 w cenie jednostki obmiarowej ujęto „opracowanie oraz wprowadzenie
technologii zabezpieczenia zabytków”. Zwracamy się z prośbą usunięcie zapisu.
Odpowiedź 8
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 9
Jakie wymiary powinny mieć płyty ażurowe stosowane do umocnienia skarp (SST D.06.01.01)?
Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie szczegółu dot. umocnienia skarp.
Odpowiedź 9
Wymiary płyt ażurowych stosowanych do umocnienia skarp to 40x60 cm gr. 10 cm. Umocnienia
należy wykonać zgodnie z KPED 01.17.
Pytanie 10
Prosimy o informację czy do zakładania zieleńców będzie można wykorzystać humus ze zdjęcia.
Odpowiedź 10
Zamawiający potwierdza, że do zakładania zieleńców będzie można wykorzystać humus ze zdjęcia,
o ile będzie spełniał odpowiednie wymagania.
Pytanie 11
Prosimy o rozbicie pozycji dotyczących rozbiórek ( Dział D.01 .02.04) na oddzielne pozycje:


rozbiórka nawierzchni bitumicznej,



rozbiórka podbudowy,



rozbiórka krawężników,



rozbiórka obrzeży,



rozbiórka nawierzchni betonowych,



rozbiórka nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych,



rozbiórka nawierzchni z prefabrykowanych elementów żelbetowych,



rozbiórka nawierzchni z prefabrykowanych elementów kamiennych

wraz z podaniem dokładnej grubości nawierzchni i podbudów do rozbiórki oraz ilości i rodzaju
obramowania.
Odpowiedź 11
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Przyjęty opis, określony zakres wraz z dokumentacją geotechniczną pozwalają w sposób
wystarczający wycenić roboty rozbiórkowe.
Pytanie 12 (dot. PRD Kopernika)
W przedmiarze, poz. 17 i 18 przyjęto rozbiórkę nawierzchni wraz z podbudową o grubości 30cm,
rzeczywiste grubości będą większe; czy w cenie ofertowej uwzględnić rozbiórkę tylko do
grubości 30 cm?
Odpowiedź 12
W przedmiarze mowa jest o średniej grubości konstrukcji.
Pytanie 13 (dot. PRD Kopernika)
W przedmiarze, poz. 22, nie podano jakie elementy małej architektury będą rozbierane; jakie
elementy małej architektury będą rozbierane?
Odpowiedź 13
Będą rozbierane śmietniki, ławki, tablice reklamowe itd.
Pytanie 14 (dot. PRD Kopernika)
W przedmiarze, poz. 26 i 27, nie podano średnic rur i studzienek; jakie średnice mają rury
i studzienki?
Odpowiedź 14
Należy wykonać zgodnie z pkt. 5.9 specyfikacji technicznej dotyczącej wykopów.
Pytanie 15 (dot. PRD Kopernika)
W opisie technicznym, pkt 3.4, jest mowa o wymianie gruntu, w przedmiarze nie uwzględniono
wymiany gruntu; czy w zakresie robót ul Kopernika nie wystąpi wymiana gruntu?
Odpowiedź 15
Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej D-00.00.00 wymiana gruntu rozumiana jest jako
wykonanie wykopu i nasypu.
Pytanie 16 (dot. PRD Kopernika)
W opisie technicznym, pkt 3.4, jest mowa o zastosowaniu ścianek szczelnych, w przedmiarze nie
uwzględniono ścianek szczelnych; czy w zakresie robót ul Kopernika nie wystąpi konieczność
wykonania ścianek szczelnych ?
Odpowiedź 16
Koszt wykonania ścianek szczelnych zabezpieczających wykop należy uwzględnić w kosztach
wykonania wykopu.
Pytanie 17 (dot. PRD Kopernika)
Ulepszone podłoże, poz. 30 przedmiaru, zgodnie z ST D 02.03.01E należy wykonać z kruszywa
łamanego, w opisie technicznym t 2.2, pkt 6.3, w ulicy Kopernika są konstrukcje ulepszonego
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podłoża P1 (mieszanka niezwiązana CBR>20%) i P2 (mieszanka niezwiązana C50/30),
w przedmiarze przyjęto tylko mieszankę niezwiązaną CBR>20%; jaką mieszankę przyjąć w cenie
ofertowej?
Odpowiedź 17
W przedmiarze uwzględniono obydwie mieszanki (poz. 30 oraz poz. 33).
Pytanie 18 (dot. PRD Kopernika)
W poz. 29 przedmiaru jest 467 m2 geowłókniny, a w poz. 30 jest 21958 m2 kruszywa;
czy rzeczywiście w cenie ofertowej przyjąć 467 m2 geowłókniny?
Odpowiedź 18
Poz. 29 przedmiaru odnosi się do geowłókniny zastosowanej w konstrukcji zatok autobusowych.
Pytanie 19 (dot. PRD Młynowa)
W przedmiarze, poz. 17 i 18 przyjęto rozbiórkę nawierzchni wraz z podbudową o grubości 30cm,
rzeczywiste grubości będą większe; czy w cenie ofertowej uwzględnić rozbiórkę tylko do
grubości 30 cm?
Odpowiedź 19
W przedmiarze mowa jest o średniej grubości konstrukcji.
Pytanie 20 (dot. PRD Młynowa)
W przedmiarze, poz. 21, nie podano jakie elementy małej architektury będą rozbierane; jakie
elementy małej architektury będą rozbierane?
Odpowiedź 20
Będą rozbierane śmietniki, ławki, tablice reklamowe itd.
Pytanie 21 (dot. PRD Młynowa)
W przedmiarze, poz. 25 i 26, nie podano średnic rur i studzienek; jakie średnice mają rury
i studzienki?
Odpowiedź 21
Należy wykonać zgodnie z pkt. 5.9 specyfikacji technicznej dotyczącej wykopów.
Pytanie 22 (dot. PRD Młynowa)
W opisie technicznym, pkt 3.4, jest mowa o wymianie gruntu, w przedmiarze nie uwzględniono
wymiany gruntu; czy w zakresie robót ul. Młynowej nie wystąpi wymiana gruntu?
Odpowiedź 22
Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej D-00.00.00 wymiana gruntu rozumiana jest jako
wykonanie wykopu i nasypu.
Pytanie 23 (dot. PRD Młynowej)
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W opisie technicznym, pkt 3.4, jest mowa o zastosowaniu ścianek szczelnych, w przedmiarze nie
uwzględniono ścianek szczelnych; czy w zakresie robót ul Kopernika nie wystąpi konieczność
wykonania ścianek szczelnych ?
Odpowiedź 23
Koszt wykonania ścianek szczelnych zabezpieczających wykop należy uwzględnić w kosztach
wykonania wykopu.
Pytanie 24 (dot. PRD Młynowej)
W opisie technicznym PAB są opisane roboty rozbiórkowe budynków, w przedmiarze tych robót
nie uwzględniono; czy te roboty nie są objęte przedmiotem zamówienia?
Odpowiedź 24
Roboty związane z rozbiórką budynków nie są objęte przedmiotem zamówienia.
Pytanie 25
Zwracamy się do Zamawiającego o określenie wymiarów płyt granitowych, z których mają
być wykonane chodniki na ul. Św. Rocha.
Odpowiedź 25
Ulica Św. Rocha nie jest objęta przedmiotem zamówienia.
Pytanie 26
Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem dłużycy, pni, konarów i gałęzi
pozostałych po karczowaniu. Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający
zwracamy się o dokładne określenie odległości odwozu w/w materiałów.
Odpowiedź 26
Właścicielem w/w materiałów jest Wykonawca.
Pytanie 27
Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem humusu pozostałego
po humusowaniu Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy
się o dokładne określenie odległości odwozu humusu.
Odpowiedź 27
Właścicielem humusu jest Wykonawca.
Pytanie 28
Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem gruntu z wykopu
przeznaczonego na odkład Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający
zwracamy się o dokładne określenie odległości odwozu w/w gruntu.
Odpowiedź 28
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Właścicielem w/w gruntu jest Wykonawca.
Pytanie 29
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do dokumentacji prawomocnej decyzji ZRID
na przedmiotowe zadanie.
Odpowiedź 29
Zamawiający w chwili obecnej nie posiada prawomocnej decyzji ZRID na przedmiotowe zadanie.
Pytanie 30
Zwracamy się do zamawiającego o załączenie do dokumentacji prawomocnej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na przedmiotowe zadanie.
Odpowiedź 30
Zamawiający nie posiada prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na przedmiotowe zadanie. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie decyzję z dnia
18 sierpnia 2017 r., znak WOOŚ.4210.24.2016.DK o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku”,
decyzja nie jest ostateczna.
Pytanie 31
Zwracamy się do zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję
ZRID na przedmiotowe zadanie jeżeli nie to zwracamy się o określenie kiedy Zamawiający będzie
takową decyzję posiadał.
Odpowiedź 31
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 29.
Pytanie 32
Zwracamy się do zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach na przedmiotowe zadanie jeżeli nie to zwracamy
się o określenie kiedy Zamawiający będzie takową decyzję posiadał.
Odpowiedź 32
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 30. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
na przedmiotowe zadanie będzie wydana po rozpatrzeniu postępowania odwoławczego w GDOŚ
od decyzji RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach.
Pytanie 33
Zwracamy się do Zamawiającego czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać
wyburzenia obiektów kubaturowych, jeżeli tak to zwracamy się o załączenie odpowiednich
przedmiarów robót oraz kosztorysów dotyczących wyburzeń.
Odpowiedź 33
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Wyburzenia obiektów kubaturowych nie leżą po stronie Wykonawcy.
Pytanie 34
Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jakie oznakowanie poziome należy zastosować
na przedmiotowym zadaniu chemoutwardzalne czy termoplastyczne.
Odpowiedź 34
Należy zastosować oznakowanie poziome chemoutwardzalne gładkie.
Pytanie 35
Zwracamy się do Zamawiającego o określenie okresu pielęgnacji zieleni.
Odpowiedź 35
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2.
Pytanie 36
Przedmiotowe zadanie podzielone jest na dwie części o czym mówi punkt III, 1. SIWZ. W w/w
punkcie SIWZ nie ma wzmianki o ulicy Św. Rocha a w dokumentacja techniczna zawiera
przebudowę ulicy Św. Rocha. Zwracamy się o określenie czy przebudowa ulicy Św. Rocha wchodzi
w zakres zamówienia, jeżeli tak to w której części zadania.
Odpowiedź 36
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 25.
Pytanie 37
Brak rozpisanych węzłów wodociągowych w ul. Św. Rocha. Prosimy o uzupełnienie Węzły od
W6.1 do W6.28.
Odpowiedź 37
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 25.
Pytanie 38
W związku z rozbieżnościami prosimy o jednoznaczne wskazanie, ile egzemplarzy mapy
poinwentaryzacyjnej ma wykonać Wykonawca: zgodnie z SIWZ jest to 6 egz., w tym 2 egz.
w kolorze, zgodnie z umową § 4 ust 3 oraz § 9 ust 4 pkt. 4 -7 egz. w tym 2 egz. w kolorze.
Odpowiedź 38
Ilość egzemplarzy mapy poinwentaryzacyjnej to 6 egz., w tym 2 egz. w kolorze.
Pytanie 39
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy wiążącej na kruszywach
innych niż granit, zgodnych z WT -1 2014 Kruszywa i PN-EN 13043.
Odpowiedź 39
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych kruszyw zgodnych z WT -1 2014 Kruszywa i PN-EN
13043.
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Pytanie 40
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy ścieralnej z AC na
kruszywach innych niż bazalt, zgodnych z WT -1 2014 Kruszywa i PN-EN 13043.
Odpowiedź 40
Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z AC na kruszywach innych niż bazalt,
zgodnych z WT -1 2014 Kruszywa i PN-EN 13043. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszyw
gabro.
Pytanie 41
Prosimy o potwierdzenie, że okres pielęgnacji trawników ma wynosić 2 lata zgodnie z zapisami
pkt. 9.2 SST D.06.01.01.
Odpowiedź 41
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2.
Pytanie 42
Prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji na trawniki wynosi 2 lata.
Odpowiedź 42
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.
Pytanie 43
Prosimy o potwierdzenie, że na jezdni należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe
chemoutwardzalne strukturalne, ponieważ w SST opisano wszystkie rodzaje oznakowania.
Odpowiedź 43
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 34.
Pytanie 44
Prosimy o informację jaki okres gwarancji będzie obowiązywał na oznakowanie poziome
cienkowarstwowe jeżeli taki rodzaj oznakowania będzie obowiązywał na ścieżce rowerowej.
Odpowiedź 44
Okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok od bezusterkowego
odbioru końcowego lub od daty sporządzenia protokołu z usunięcia usterek.
Pytanie 45
Prosimy o informację jaki okres gwarancji będzie obowiązywał na oznakowanie poziome
grubowarstwowe.
Odpowiedź 45
Okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 3 lata rok od bezusterkowego
odbioru końcowego lub od daty sporządzenia protokołu z usunięcia usterek.
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Pytanie 46
Prosimy o zamieszczenie schematu balustrady U-12 wraz z podaniem wymiarów. Prosimy
o potwierdzenie, iż należy je wykonać w kolorze żółtym, gdyż takie są stosowane na terenie miasta
Białegostoku.
Odpowiedź 46
Zamawiający zamieszcza poniżej schemat balustrady U-12.
Zamawiający potwierdza, że należy je wykonać w kolorze żółtym RAL 1012.

Pytanie 47
Prosimy o informację czy oznakowanie pionowe na ścieżce rowerowej i ciągach pieszo –
rowerowych należy wykonać w grupie wielkości „mini” czy w grupie wielkości „małe”. Według
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wytycznych UM Białystok oznakowanie pionowe na ścieżce rowerowej i ciągach pieszo –
rowerowych wykonuje się w grupie wielkości „małe”.
Odpowiedź 47
Oznakowanie pionowe na ścieżce rowerowej i ciągach pieszo – rowerowych należy wykonać
w grupie wielkości „małe”.
Pytanie 48
Prosimy o potwierdzenie, że okres pielęgnacji posadzonych krzewów wynosi 3 lata zgodnie
z pkt. 5.3.1 SST D.09.01.01.
Odpowiedź 48
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 49
Prosimy o potwierdzenie że okres pielęgnacji posadzonych roślin (drzew i krzewów) jest tożsamy
z okresem gwarancji tj. 3 lata.
Odpowiedź 49
Zamawiający potwierdza.
Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 15/01/2020 r. na
dzień 23/04/2020 r. Godziny pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Rafał Rudnicki
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