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Niniejszy aneks do Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1A.1 : Chlewice-Porzecze. Wał
cofkowy  rzeki  Odry  przy  rzece  Myśli.  Modernizacja  polderu  Marwickiego  Etap  I  i  II związany jest z
koniecznością dokonania podziału, ujętego w nim zakresu robót, na trzy odrębne kontrakty
budowalne. Aneks wprowadza wyjaśnienia do treści PZŚ oraz towarzyszących mu załączników, na
temat sposobu spełnienia wymagań środowiskowych  w związku z dokończeniem Kontraktu.

Pierwotnie Kontrakt 1A.1 obejmował następujące obiekty:

1) „Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli” obejmuje budowę nowego wału
przeciwpowodziowego okalającego zabudowania wsi Chlewice. Celem realizacji obiektu jest ochrona
przeciwpowodziowa wsi Chlewice przed wielkimi wodami  rzeki Odry oraz wodami cofkowymi rzeki
Myśli (prawobrzeżny dopływ rzeki Odry). Projektowany wał składa się z dwóch odcinków: o długości
1,008 km oraz 1,328 km.

2) „Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i II”. Prace polegają na odbudowie odcinka wału
przeciwpowodziowego Marwice-Krajnik nad rzeką Odrą Wschodnią w km 712+165 - 708+680 (3,485
km) i wału Gryfino-Mniszki nad rzeką Odrą Wschodnią w km 720+966 - 718+850 (2,116 km). Wały te
leżą na terenie gmin Gryfino i Widuchowa i mają za zadanie chronić przed powodzią miejscowości
Marwice, Krajnik, Krzypnica, części miasta Gryfino oraz Elektrownię Dolna Odra.

Umowa na realizacje Kontraktu 1A.1 została podpisana w maju 2017 roku pomiędzy Województwem
Zachodniopomorskim – Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
a firmą Energopol – Szczecin S.A. W związku z wejściem w dniu 1 stycznia 2018 r. w życie ustawy z dnia
20 lipca 2017 r.  –  Prawo wodne (Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  1566)  oraz   powołaniem państwowej  osoby
prawnej właściwej w sprawach gospodarowania wodami, to jest Państwowego Gospodarstwa
Wodnego „Wody Polskie”, stroną umów dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych na wodach
publicznych będących własnością  Skarbu Państwa, realizowanych dotychczas przez regionalne
zarządy gospodarki wodnej, województwa, marszałków województw lub właściwe wojewódzki
jednostki organizacyjne, stają się Wody Polskie i zakończą one realizację ww. przedsięwzięć na
podstawie tych umów i decyzji. W związku z powyższym Zamawiającym dla zadań 1A.1, stało się
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z/s w Warszawie – Zarząd Zlewni w Szczecinie. W
trakcie trwania projektu konieczne było podpisanie aneksu zmieniającego technologię na części
zadania oraz wydłużającego czas realizacji do maja 2020 roku. We wrześniu 2019 roku nastąpiło
odstąpienie od Kontraktu z winy Wykonawcy. Na dzień odstąpienia od umowy stan zaawansowania
Kontraktu z podziałem na poszczególne obiekty pokazuje tabela nr 1.

Tabela nr 1. Stan zaawansowania robót na dzień odstąpienia od Kontraktu
Lp. Nazwa zadania Szacunkowe

zaawansowanie
ogółem

Stan zaawansowania robót na dzień odstąpienia od
umowy

1. „Chlewice-
Porzecze. Wał
cofkowy rzeki Odry
przy rzece Myśli”

90,0% - nasypy wałów przeciwpowodziowych (2236 m) –
100%

- przegroda przeciwfiltracyjna  (1800 m2) – 100%
- przejazdy wałowe i przepędy (19+1 szt.) – 80%
- przegroda mobilna (206 m) – 0%
- infrastruktura przewałowa – 0%
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2. Modernizacja
polderu
Marwickiego,
Krajnik – Marwice

10,0 % - rozhumusowanie skarp 5234,02m2 – 82%
- wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej 19530,0

m2 – 0%
- Odbudowa wałów do stałej rzędnej 3.0 m.n.p.m

szerokości korony 4,0m – 0%
- humusowanie skarp 44205m2 – 0%

3. Modernizacja
polderu
Marwickiego,
Mniszki – Gryfino

6,4 – 43,0 % - rozhumusowanie skarp, (3113,0m2) – 100%
- przesłona przeciw filtracyjna ok. 0–95%

(nieodebrana)
- humusowanie skarp 6403,0m2 – 0%
- remont dróg przywałowych 5700,0m2 – 0%
- odbudowa wałów do stałej rzędnej 2,4 m.n.p.m,

szerokości korony 3,0m – 0%

Niezwłocznie po odstąpieniu od Kontraktu rozpoczęto działania w celu wyboru nowego wykonawcy.
Ze względu na wysoki  stopień  zaawansowania prac związanych obiektem „Chlewice-Porzecze. Wał
cofkowy  rzeki  Odry  przy  rzece  Myśli”  (90%)  a  tym  samym  możliwość sprawnego  dokończenia  i
ograniczenia potencjalnego zagrożenia powodziowego dla miejscowości Chlewice, podjęto decyzję o
zastosowaniu uproszczonego trybu wyboru wykonawcy w oparciu o zamówienia z wolnej ręki (Direct
Contracting). Dla pozostałego zakresu zadania, obejmującego obiekt „Modernizacja polderu
Marwickiego Etap I i II” rozpoczęto procedurę przygotowania przetargu w oparciu o tryb
konkurencyjny. Jednocześnie ze względu na odmowę dotychczasowego wykonawcy, wynikającego z
Kontraktu 1A.1 obowiązku wykonania prac zabezpieczających, mając na uwadze pilny charakter i
konieczność zapobiegania dewastacji, podjęto decyzje o wyborze Wykonawcy tych prac w trybie
Direct Contracting.  W zawiązku z powyższym uzyskano zgodę na dokonanie zmian w Planie Zamówień,
w sposób który obrazuje poniższe zestawienia.

Tabela nr 2. Lista nowych kontraktów ze wskazaniem powiązań z Kontraktem 1A.1
Lp. Kontrakt Obiekt (wg PZŚ dla 1A.1) Zakres prac

1. 1A.4 Marwice-Krajnik,
Mniszki-Gryfino.
Modernizacja wału
przeciwpowodziowego na
Odrze Wschodniej

Modernizacja polderu
Marwickiego  Etap  I  i  II
(Odcinki: Krajnik –
Marwice  i  Gryfino  –
Mniszki)

- rozhumusowanie skarp
- wykonanie przegrody  przeciw

filtracyjnej
- remont dróg przewałowych
- odbudowa wałów do stałej rzędnej
- humusowanie skarp

2. 1A.5 - Realizacja robót w
zakresie zakończenia robót
budowlano-montażowych w
miejscowości Chlewice

Chlewice-Porzecze. Wał
cofkowy rzeki Odry przy
rzece Myśli

- przegroda mobilna
- infrastruktur przewałowa
- przejazdy wałowe i przepędy
- rekonstrukcja skarp z obsiewem

trawami
3. 1A.8 - Działania

zabezpieczające przed
zniszczeniem robót już
wykonanych na odcinkach
Chlewice, Mniszki-Gryfino,
Marwice-Krajnik

Chlewice-Porzecze. Wał
cofkowy rzeki Odry przy
rzece Myśli
Modernizacja polderu
Marwickiego Etap I i II

- uprzątniecie ternu budowy
- likwidacja wycieków
- naprawa oznakowania
- zabezpieczenie wykopów
- zabezpieczenie niezasłoniętej

przesłony
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Dodatkowo, na okres obejmujący odbiór terenu budowy od dotychczasowego wykonawcy oraz
przekazanie nowemu wykonawcy, podjęto działania w celu zapewnienia ubezpieczenia oraz ochrony
przedmiotowego terenu – kontrakty 1A.6 oraz 1A.7.

W celu realizacji wymienionych zadań w pełnej zgodności z wymaganiami środowiskowymi oraz aby
zapewnić ciągłość raportowania i dokumentowania, do dokumentacji przetargowej  dla
poszczególnych zadań zostanie dołączony Plan Zarządzania Środowiskiem przygotowany dla Kontraktu
1A.1.

Przeprowadzone analizy wykazały, że zakres prac koniecznych do wykonania w celu dokończenia
Kontraktu 1A.1, zawarty w Kontraktach 1A.4, 1A.5 i 1A.8,  pod względem rodzaju robót, ich lokalizacji
oraz oddziaływań nie wykracza poza przewidziane i przeanalizowane w PZŚ oraz uzyskanych decyzjach
administracyjnych. Na podstawie prowadzonych działań, przede wszystkim monitoringowych, których
wyniki znajdują się w okresowych sprawozdaniach,  nie stwierdzono istotnych zmian w środowisku,
które powodowałyby konieczność dokonania zmian w PZŚ. Tym samym nie istnieje potrzeba zmiany
ani aktualizacji  dokumentu PZŚ w zakresie informacji w nim zawartych, dotyczących charakterystyki
obszaru oraz przewidzianych działań minimalizujących i monitoringowych.

W Załączniku nr 1 do Aneksu zawierającym działania minimalizujące, w kolumnie „Miejsce”, oraz w
Załączniku nr 2 do Aneksu zawierającym działania monitoringowe, w kolumnie „Miejsce monitoringu”,
zamieszczono  jednoznaczne informacje wskazujące Kontrakty objęte obowiązkiem realizacji
poszczególnych działań.

W trakcie realizacji Kontraktu 1A.1, zgodnie z zapisami PZŚ oraz w nawiązaniu do art. 56  ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami),  uzyskano
decyzje administracyjne zezwalające na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych
gatunków. Treść przedmiotowych  decyzji stanowi uzupełnienie  Załącznika nr 4 do PZŚ.

Integralną częścią Aneksu jest, zamieszczona poniżej Informacja na temat dotychczasowej realizacji
działań określonych w PZŚ wraz Załącznikiem nr 3 do Aneksu.

Informacja na temat wdrożenia działań Przewidzianych w Planie Zarządzania Środowiskiem dla
Kontraktu 1A.1 na dzień odstąpienia od kontraktu.

Ze względu na specyfikę kontraktu, którego część działań została zrealizowano całkowicie lub
częściowo w ramach wcześniej prowadzonych prac - przed odstąpieniem od Kontraktu z
dotychczasowym Wykonawcą robót firmą Energopol Szczecin S.A., w  niniejszym dokumencie
przedstawiono informację na temat realizacji działań wynikających z Planu Zarządzania Środowiskiem
w zakresie wdrażania działań łagodzących oraz monitoringowych. Scharakteryzowano stan realizacji
działań w okresie poprzedzającym odstąpienie od umowy (w ostatnim okresie pełnej
sprawozdawczości PZŚ Wykonawcy Energopol Szczecin S.A.) oraz na dzień odbioru placu budowy – 22
listopada 2019 r.

W części tabelarycznej zawarto rekomendacje dotyczące uwzględnienia poszczególnych działań w
Kontraktach 1A.4, 1A.5 i 1A.8. Należy zaznaczyć, że jest to rekomendacja, nie będąca okolicznością
zwalniającą z konieczności realizacji działań nierekomendowanych w przypadku okoliczności
nadzwyczajnych nie przewidzianych na etapie sporządzania dokumentu. Wykonawca zobowiązany
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jest również do przestrzegania wszystkich warunków związanych z ochroną środowiska wskazanych w
decyzjach administracyjnych wraz z ich aktualizacjami, zmianami i sprostowaniami.

W trakcie realizacji Kontraktu 1A.1, zgodnie z treścią Załącznika 1 PZŚ realizowano  151 działań
łagodzących, w tym za realizację działań ujętych w poz. 1-151 odpowiedzialnym był  Wykonawca
robót, a za realizacje  działań ujętych w  poz. 148 także Inżynier oraz Inwestor.
W miesiącu poprzedzającym odstąpienie od kontraktu (sierpień 2019):

a) realizowano 109 (72 %) działań łagodzących, w tym:

§ realizowano całkowicie 93 (61 %),

§ realizowano częściowo 16 (11 %),

b) nie realizowano 42  (28 %) działań łagodzących, w tym:

§ realizacja 17 (11 %) działań została ostatecznie zakończona w poprzednich okresach,

§ realizacja 24 (16 %) działań nie dotyczyła okresu sprawozdawczego,

§ nie stwierdzono działań, które dotyczyły okresu sprawozdawczego a nie została podjęta
ich realizacja,

§ realizacja 1 (1 %) działania została określona jako niedotycząca okresu sprawozdawczego.

W ramach czynności  monitoringowych realizowano działania ujęte w 151 pozycjach
wyszczególnionych w Załączniku 2 PZŚ dla Kontraktu 1A.1 , w tym za realizację działań ujętych w poz.
1- 151 odpowiedzialnym był  Wykonawca oraz Inżynier, a za działania ujęte w poz. 148 także  Inwestor.
W miesiącu poprzedzającym odstąpienie od kontraktu (sierpień 2019):

a) Wykonawca realizował 133 (88 %) działania monitoringowe, w tym:

§ realizowano całkowicie 131 (87 %),

§ realizowano częściowo 2 (1 %).

b) Wykonawca nie realizował 18 (12 %) działań monitoringowych, w tym:

§ realizacja 16 (10%) działań została ostatecznie zakończona w poprzednich okresach,

§ realizacja 1 (1 %) działania nie dotyczyła okresu sprawozdawczego,

§ nie stwierdzono działań, które dotyczyły okresu sprawozdawczego a nie została podjęta
ich realizacja,

§ realizacja 1 (1 %) działań została określona jako niedotycząca okresu sprawozdawczego.

c) Inżynier realizował 134 (89%) działania monitoringowe.

d) Inżynier nie realizował 17 (11 %) działań monitoringowych, w tym:

§ realizacja 16 (10 %) działań została ostatecznie zakończona w poprzednich okresach,

§ realizacja 1 (1 %) działania nie dotyczyła okresu sprawozdawczego,

§ nie stwierdzono działań, które dotyczyły okresu sprawozdawczego a nie została podjęta
ich realizacja.

W wyniku odstąpienia od kontraktu, dotychczasowy Wykonawca zaprzestał realizacji zarówno
czynności łagodzących jak i monitoringowych, mimo, że do momentu przekazania placu budowy
Zamawiającemu, był do tego zobligowany.
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W wyniku działań monitoringowych Inżyniera stwierdzono, że po odstąpieniu od umowy, w okresie
sprawozdawczym bezpośrednio poprzedzającym (październik), a przed przekazaniem placu budowy
Zamawiającemu, mimo kilkukrotnych wezwań wystosowywanych przez Inżyniera,  Wykonawca nie
realizował działań łagodzących i monitoringowych. Szczególną uwagę zwrócono na weryfikację stanu
działań istotnych dla bieżącego etapu (nieprowadzenie prac) i zaawansowania robót.

a) Wykonawca nie realizował  63  (42 %) działań łagodzących, w tym:

§ realizacja 17 (12 %) działań dotyczyła okresu sprawozdawczego (poz.  12, 57, 58, 72, 80,
84, 93, 100, 106, 125, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 150 w Zał. 1 PZŚ), ale nie podjęto ich
realizacji,

§ realizacja 17 (11 %) działań została ostatecznie zakończona w poprzednich okresach,

§ realizacja 27 (18 %) działań nie dotyczyła okresu sprawozdawczego (poz. 6, 7, 10, 25, 36,
38, 39, 76, 77, 81, 96, 97, 101, 105, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 130, 142, 143, 145,
149, 151 w Zał. 1 PZŚ),

§ realizacja 1 (1 %) działania została określona jako nie dotycząca okresu sprawozdawczego
(poz. 124 w Zał. 1 PZŚ),

b) Wykonawca nie realizował działań monitoringowych - realizacja 134  (88 %) działań
dotyczyła okresu sprawozdawczego ale nie podjęto ich realizacji.

c) Inżynier:

§ realizował 134 działania monitoringowe,

§ nie realizował  17 działań monitoringowych w tym: realizacja 15 została ostatecznie
zakończona w poprzednich okresach, a 2 działania nie dotyczyły danego okresu.

Na podstawie działań monitoringowych Inżynier stwierdził, co następuje:

a) Ze względu na brak działań zmierzających do usunięcia wycieku substancji ropopochodnych na
terenie zaplecza budowy w Chlewicach oraz Gryfinie (53.276301, 14.490853) wskazuje się, że
skażona gleba prawdopodobnie nie spełnia standardów jakości gleb określonych w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziem (Dz.U. 2016 poz. 1395), okoliczność ta może skutkować
koniecznością zgłoszenia zdarzenia jako szkoda w środowisku zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1862), wraz ze
wszystkimi wynikającymi z tej ustawy konsekwencjami.

b) Stwierdzono postępującą degradację oznakowania placu budowy oraz oznakowania drogowego
tymczasowej organizacji ruchu.

c) Stwierdzono częściową udatność nasadzeń kompensacyjnych, co stanowi niedotrzymanie
warunków  DUŚ.

d) W skarpie wału przeciwpowodziowego, odsłoniętej na potrzeby wykonania przesłony mobilnej
ekspert ds. środowiskowych Konsultanta zidentyfikował trzy norki brzegówki zwyczajnej - Riparia
riparia (Chlewice). Zniszczenie norek musi zostać poprzedzone uzyskaniem odstępstwa od
zakazów wskazanych w par. 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183).
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e) Stwierdzono uchybienia w realizacji lub nierealizowanie  przez Wykonawcę działań łagodzących z
załącznika nr 1 do PZŚ w pozycjach nr::

· 12 - Nadzór przyrodniczy nie był realizowany przez specjalistów Wykonawcy. Ze względu
na wstrzymanie prac budowlanych monitoring stanu środowiska prowadzony przez
Konsultanta, nie przewiduje się aby ta okoliczność stanowiła zagrożenie dla stanu
środowiska.

· 19 - Do dnia rozwiązania umowy Wykonawca nie rozwiązał kwestii spornych, wskazanych
w piśmie Wójta Gminy Boleszkowice (z dnia 28 maja 2019 r.), ze skargą na standard
technologii odtworzenia powierzchni drogi.

· 20 - Działanie było realizowane częściowo zgodnie z wymogami niniejszego pkt PZŚ.
Wykonawca przeprowadził wizję terenową, natomiast nie uzyskał akceptacji zarządcy
dróg  (dot. obiektu w Chlewicach).

· 23 - Działanie nie realizowane zgodnie z wymogami niniejszego pkt PZŚ Wykonawca
wykonał plan organizacji ruch wg uzgodnionych projektów. W zależności od potrzeb i
postępu robót projekty organizacji ruchu były aktualizowane przez Wykonawcę na
bieżąco. Natomiast na obiekcie Chlewice stwierdzono konieczność uzupełnienia
oznakowania organizacji ruchu (przekrzywione znaki oraz braki w oznakowaniu).

· 30 - Działanie nie realizowane ze względu na fakt, że miejsca po zajęciach czasowych
(zapleczach) nie zostały uporządkowane. Miejsce po zapleczu usytuowanym wcześniej na
działce nr 80/7 (Chlewice) zostało uporządkowane.

· 33 - Działanie realizowane częściowo zgodnie z wymogami niniejszego pkt PZŚ. Pojemnik
na zużyty sorbent wypełniony był odpadami.

· 37 - Wykazano realizację działania niezgodnie z wymogami PZŚ. Wykonawca nie
prowadził selektywnej gospodarki odpadami – brak odpowiednich pojemników. Na
terenie placu budowy Gryfino - Mniszki znajdują się również odpady powstałe podczas
prowadzenia prac.

· 40 - Wykazano realizację działania niezgodnie z wymogami PZŚ. Na terenie placu budowy
Gryfino - Mniszki znajdują się odpady powstałe podczas prowadzenia prac oraz tzw.
„dzikie wysypiska”.

· 43 - Brak przenośnych toalet w sąsiedztwie kontenera socjalnego ustawionego przy
przepompowni na obiekcie Marwice - Krajnik.

· 53 - Wycinka została wykonana zgodnie z postanowieniami decyzji. Wykonano
nasadzenia kompensacyjne, z których część zakończyła się niepowodzeniem (15 szt.
Sosny czarnej, 3 szt. Jarzębu pospolitego, 6 szt. Lipy drobnolistnej). Według
wcześniejszych deklaracji Wykonawcy zaplanowano uzupełnienie braków w
nasadzeniach, jednak ostatecznie nie zostały one zrealizowane.

· 56 - Wykonawca poruszał się również po drogach publicznych i istniejących, zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawa. Istotą działania łagodzącego jest ograniczenie
powierzchni ingerencji ciężkiego sprzętu, co wiąże się z niekorzystnymi zmianami
struktury gleby oraz potencjalnie niszczeniem roślin. Stwierdzono, że Wykonawca
wykorzystywał drogi technologiczne, jak również istniejące ciągi komunikacyjne, więc
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pomimo naruszenia literalnego brzemienia zapisu nie doszło do negatywnego
oddziaływania na zasoby środowiska.

· 57 oraz 58 – działania nie realizowane, stwierdzono wycieki substancji ropopochodnych
spod trenchera (Gryfino - 53.276301, 14.490853) oraz z bliżej nie określonego sprzętu na
terenie zaplecza w Chlewicach.

· 72 - Działanie nie realizowane ze względu na odstąpienie Zamawiającego i wstrzymanie
wykonywania prac przed zakończeniem robót. Działanie zostanie zrealizowane w ramach
1A.4 oraz 1A.5.

· 75 - Działanie realizowane częściowo zgodnie z wymogami. Zdeponowany humus został
rozścielony równą warstwa min. 10 cm na wykonanych wałach w Chlewicach. Miejsca
składowania humusu były na bieżąco przywracane do stanu pierwotnego. Wytyczne w
zakresie mieszanek traw zostały zawarte w Raporcie Nadzoru Przyrodniczego nr 2.
Korona wału w Chlewicach wymaga uzupełnienia obsiewu w miejscach zniszczonych
przez suszę oraz rozdeptanych przez bydło.

· 80 - Stwierdzono wycieki soliduru w sąsiedztwie prowadzonych prac (Gryfino – Mniszki).
Wielkość wycieków pozwala na zagospodarowanie substancji w ramach prowadzonych
prac. Na terenie zaplecza (Chlewice) oraz placu budowy pod trencherem (Gryfino -
53.276301, 14.490853) stwierdzono wycieki substancji ropopochodnych.

· 84 - Stwierdzono wycieki substancji ropopochodnych na terenie zaplecza w Chlewicach
oraz pod trencherem (Gryfino - 53.276301, 14.490853).

· 93 - Działanie nie realizowane, stwierdzono wycieki substancji ropopochodnych spod
trenchera (Gryfino - 53.276301, 14.490853).

· 100 - Nadzór przyrodniczy nie był realizowany przez specjalistów Wykonawcy, ze względu
na wstrzymanie prac budowlanych oraz monitoring stanu środowiska prowadzony przez
Konsultanta, nie przewiduje się aby ta okoliczność stanowiła zagrożenie dla stanu
środowiska.

· 106 - Wykonawca nie zapewnił organizacji prac umożliwiającego skrócenie czasu
prowadzenia robót, zakres prac nie został zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

· 125 - Pomimo licznych monitów Konsultanta Wykonawca nie uzupełnił oznakowania –
brak realizacji działania. Pozrywana taśma sygnalizacyjna w Chlewicach i Marwice -
Krajnik, braki w tablicach informacyjnych.

· 130 - Naprawa uszkodzonego trenchera została przeprowadzona na wale (Gryfino –
Mniszki).

· 132 - Działanie było realizowane częściowo zgodnie z wymogami niniejszego pkt PZŚ. Na
placu budowy występuje oznakowanie widoczne w nocy – odblaskowe, natomiast
stwierdzono brak oznakowania świetlnego na przejeździe przez wał w Chlewicach.

· 133 - Działanie było realizowane częściowo zgodnie z wymogami PZŚ. Wykonawca
prowadził kampanię informacyjną przez rozwieszanie plakatów oraz zapewnienie
dostępności ulotek informacyjnych na zapleczu budowy, które były na bieżąco
uzupełniane. Część z wywieszonych ulotek wymaga uzupełnienia (np. Chlewice).
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· 137, 138, 139, 140, 141 - Nadzór przyrodniczy nie był realizowany przez specjalistów
Wykonawcy, ze względu na wstrzymanie prac budowlanych oraz monitoring stanu
środowiska prowadzony przez Konsultanta nie przewiduje się aby ta okoliczność
stanowiła zagrożenie dla stanu środowiska.

· 146 - Oznakowanie nie było uzupełniane ani kontrolowane przez Wykonawcę.

· 150 - Stwierdzono znaczne zagęszczenie chwastów. Brak wykonywanych prac
pielęgnacyjnych. Konieczność wykonania koszenia oraz ze względu na zniszczenia
poczynione przez bydło, całościowej rekultywacji warstwy humusu na obiekcie Chlewice
(cała długość wałów).

Cześć prac, których konieczność realizacji wynika z niewykonania działań przez dotychczasowego
Wykonawcę, zostanie zlecona w ramach Kontraktu 1A.8, który obejmuje prace zabezpieczające. Cześć
prac, których realizacja powinna nastąpić niezwłocznie, tak jak uzupełnienie oznakowania, do czasu
wyłonienia wykonawców, będzie realizowana przez Inżyniera. Mając powyższe na uwadze Inżynier po
przeprowadzonej analizie, wskazuje na konieczność realizacji działań związanych przede wszystkim z
oznakowaniem placu budowy poz. nr:

23 - Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zarządcami dróg projektów organizacji
ruchu i zabezpieczenia robót. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu
według uzgodnionych projektów (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót oraz
oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu oznakowania
dróg, itp.).

125 - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy.

132 - Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy barier i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

146 - Nadzór BHP Wykonawcy będzie odpowiedzialny za właściwe oznaczenie terenu budowy
zgodnie z obowiązującym prawem. Oznaczenie to będzie regularnie kontrolowane, w
przypadku zniszczenia lub kradzieży oznaczenia Wykonawca niezwłocznie je odtworzy lub
uzupełni.

Konsultant przeprowadził weryfikacje stanu oznakowania placu budowy. Podstawę do weryfikacji
stanowiła dokumentacja:

§ Plan organizacji budowy – wersja: styczeń 2018 r.,

§ Projekt tymczasowej organizacji ruchu w Chlewicach, aktualizacja nr 1 – wersja: grudzień
2018 r.,

§ Fotograficzna zebrana podczas przekazania placu budowy przez Energopol Szczecin S.A
(20 oraz 22 listopada 2019 r. oraz kontroli terenu budowy w dniu 04.12.19)

Z przeprowadzonej kwerendy wynikają następujące braki w oznakowaniu placu budowy:

1. W zakresie tymczasowej organizacji ruchu w Chlewicach :
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§ 1 szt. znak „roboty na drodze” –A14 – od strony odwodnej na przejeździe o_2,

§ wszystkie (8 szt.) znaki „koniec znaków” – B42 – na przejazdach o_2, o_4 oraz o_5.
2. W zakresie oznakowania placu budowy:

§ Gryfino  –  Mniszki:  tablica  „Uwaga  wyjazd  z  budowy”  –  szt.  2,  tablica  „Uwaga  teren
budowy wstęp wzbroniony” – szt. 1,

§ Marwice – Krajnik: tablica „Uwaga wyjazd z budowy” – szt. 1, tablica „Uwaga teren
budowy wstęp wzbroniony” – szt. 1,

§ Chlewice: tablica „Uwaga wyjazd z budowy” – szt. 5, tablica „Uwaga teren budowy wstęp
wzbroniony” – szt. 31, oznakowanie świetlne przy przejeździe – szt. 2.

Poza wskazanymi powyżej brakami w oznakowaniu określonymi na podstawie przytoczonych
dokumentów, zidentyfikowano również braki w tablicach „Uwaga teren budowy wstęp wzbroniony”
wzdłuż wału na obiekcie Gryfino – Mniszki oraz braki w zabezpieczeniu wykopów przy użyciu taśmy
sygnalizacyjnej na obiektach: Chlewice oraz Marwice – Krajnik.

W ramach realizacji Kontraktów 1A.4, 1A.5 i 1A.8 wykonawcy zobowiązani są do realizacji robót
zgodnie z wymaganiami PZŚ, w tym realizacji działań łagodzących i monitoringowych stanowiących
Załącznik nr 1 i 2 do PZŚ.

W Załączniku  nr 3 do Aneksu w celu ułatwienia przyszłemu Wykonawcy poruszanie się w zakresie
działań łagodzących i monitoringowych, zawarto informacje na temat poszczególnych działań, w
kontekście bieżącego etapu robót i konieczności ich dokończenia.
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Spis załączników:

1. Załącznik nr 1 do Aneksu – zawierający Plan działań łagodzących z uwzględnieniem
podziału Kontraktu 1A.1 na 1A4, 1A.5 i 1A.8

2. Załącznik nr 2 do Aneksu – zawierający Plan działań monitoringowych z uwzględnieniem
podziału Kontraktu 1A.1 na 1A4, 1A.5 i 1A.8

3. Załącznik nr 3 do Aneksu – zawierający działania łagodzące i monitoringowe
przewidziane do realizacji przez wykonawców dla dokończenia Kontraktu 1A.1 przy
uwzględnieniu  bieżącego etapu robót oraz planowanych działań związanych z ich
dokończeniem w ramach kontraktów 1A.4, 1A.5 oraz 1A.8


