Rzeszów, dnia 04.06.2021 r.

RZ.ROZ.2810.7.1.2021.DB

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy PZP,
na wykonanie zadania p. n.: „Wykonanie III - ej części zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią
doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie” – etap I”, znak RZ.ROZ.2810.7.2021

I. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając
w oparciu o art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 w zw. z art. 286 ust. 1 oraz ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), udziela wyjaśnień w odpowiedzi na otrzymany od
Wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ oraz dokonuje zmian treści SWZ.

Pytanie nr 1:
Jakiego typu mają być zastosowane kosze gabionowe, w projekcie widnieje zapis: "Gabiony w podstawie skarpy
oraz materace siatkowo kamienne na skarpach wykonać należy w formie koszy siatkowych z drutu stalowego o
średnicy Ø3 mm o prześwicie oczek 75x75 mm. Drut winien być pokryty powłoką antykorozyjną z PVC lub
powłoką galwanizacyjną na bazie cynku i aluminium. W koszach o długości 2,0 m wymaga się stosowania
przegród co 1,0 m."
Czy kosze mają być z siatek splatanych, czy z siatek zgrzewanych?
Pytanie nr 2:
Odnosząc się do specyfikacji technicznej w punkcie 2.3 zapisane jest: "siatka stalowa z drutu miękkiego
ocynkowanego ø 3 mm tworząca po wypełnieniu kamieniem kosze siatkowo-kamienne"
W punkcie 2.4.2. Kosze siatkowo kamienne (gabiony) zapisane jest: "...o średnicy 2,7 mm pokrytego stopem
cynkowo-aluminiowym i dodatkowo pokrytym warstwą PCV. Średnica zewnętrzna powłoki PVC powinna wynosić
3,7 mm."
Która w/w specyfikacja na wyroby gabionowe jest wiążąca?
Pytanie nr 3:
Zamawiający zapisał w specyfikacji w punkcie 2.4.2. wymagania odnośnie wytrzymałości drutu od 372 do 490 MPa
oraz wydłużenia drutu nie mniejsze niż 12%. Czy zgodnie z ogólnie przyjętymi dokumentami odniesienia na wyroby
gabionowe tj. Krajowa Ocena Techniczna lub Norma PN-EN 10223-3, Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów
na drut o wytrzymałości od 350 MPa do 500 MPa oraz minimalne wydłużenie 8%?
Odpowiedź na pytanie nr 1, 2 i 3:
W odpowiedzi na zapytania Wykonawcy Zamawiający informuje, iż kosze gabionowe powinny być wykonane z siatki
stalowej o sześciokątnych oczkach i podwójnym splocie drutów. Drut stalowy z którego jest wykonana siatka winien
być zabezpieczony przed korozją powłoką metalizacji cynkowej. Kosze powinny być łączone drutem o takim samym
zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z którego wykonana jest siatka. Zamawiający dopuszcza użycie zszywek
ocynkowanych lub wykonanych ze stali trudnordzewiejącej.
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Kosze siatkowe powinny mieć wymiary: 2,0x1,5x0,5 m, 2,0x1,0x0,5 m, 2,0x0,5x0,5 m.
Parametry siatki do wykonania koszy:
- Wytrzymałość drutu na zerwanie – min. 350 MPa (przy wydłużeniu min. 8 %)
- Średnica drutu 2,7 mm
- Wymiar oczka 80x100 mm
- Zabezpieczenie antykorozyjne-powłoka cynkowa min. 230 g/m2.
W związku z powyższym zmianie oraz ujednoliceniu ulegają zapisy w następujących Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ:
1) Plik pn.: „Umocnienie skarp i dna potoku”,
STWIORB pt.: „Odcinkowa regulacja koryta potoku Zawadka na terenie miejscowości Paszczyna, Lubzina, Zawada
i Stobierna gm. Dębica pow. Dębicki”
Część opracowania nr ST.00.00.04 – Roboty regulacyjne,
Pkt 2.1. „Kosze gabionowe”
2) Folder pn.: „Budowa obiektów mostowych”,
Plik pn.: 29.30.00.00
STWIORB M-29.30.00.00 Roboty regulacyjne
Pkt 2.4.2. „Kosze siatkowo kamienne (gabiony)”
Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian w:
1) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ, a
mianowicie:
Folder pn.: „Budowa obiektów mostowych”,
Plik pn.: 29.30.00.00
STWIORB M-29.30.00.00 Roboty regulacyjne
Pkt 2.3. „Wymagania szczegółowe”
tiret drugi otrzymuje brzmienie:
„- siatka stalowa z drutu miękkiego ocynkowanego  2,7 mm tworząca po wypełnieniu kamieniem kosze
siatkowo kamienne;”
2) Dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ, a mianowicie:
Folder pn.: „Umocnienie dna i skarp potoku - projekt wykonawczy”,
Plik pn.: „Projekt wykonawczy”
Projekt pt.: „Odcinkowa regulacja koryta potoku Zawadka na terenie miejscowości Paszczyna, Zawada, Stobierna
i Stasiówka gm. Dębica pow. dębicki”
Pkt 3.3. „OGÓLNE WYTYCZNE REALIZACYJNE I MATERIAŁOWE”
Ppkt 1.4.1. „Budowle siatkowo – kamienne” akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„Gabiony w podstawie skarpy oraz materace siatkowo kamienne na skarpach wykonać należy w formie koszy
siatkowych z drutu stalowego o średnicy  2,7 o prześwicie oczek 80x100mm. Drut powinien być pokryty
powłoką galwanizacyjną na bazie cynku i aluminium. W koszach o długości 2,0 m wymaga się stosowania
przegród co 1,0 m.”

Pytanie nr 4:
W umowie widniej zapis iż Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany "Harmonogramu realizacji zadań"
polegającej na zmianie terminów oraz nakładów rzeczowo-finansowych. Czy istnieje możliwość zmiany terminu
zakończenia na wniosek Wykonawcy ze względu na złe warunki pogodowe?
Odpowiedź na pytanie nr 4:
W odpowiedzi na zapytania Wykonawcy Zamawiający informuje, iż we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3
do SWZ, w rozdziale VI „Zmiany umowy” – § 20 Przypadki zmian umowy – zostały wymienione okoliczności, w jakich
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy oraz tryb wprowadzenia zmiany umowy.
Ponadto Zamawiający informuje, iż w ust. 3 lit. a) i b) przywołanego paragrafu Zamawiający szczegółowo opisuje
sytuacje, w jakich dopuszcza możliwość zmiany terminów wykonania umowy i „Harmonogramu realizacji zadania”,
w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych lub atmosferycznych.
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II. Równocześnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie, działając w oparciu o art. 286 ust. 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian SWZ oraz załącznika nr 2 do SWZ – „wzór
formularza oferty”:
1) Pkt 13 SWZ „Termin związania ofertą” otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 08.07.2021 r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
2) W pkt 14 SWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”
a) Ppkt 14.1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy,
do dnia 09.06.2021 r. do godz. 10:00.”
b) Ppkt 14.7 otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2021 r. o godz. 12:00.”
3) Anuluje się „wzór Formularza oferty”, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, zamieszczony przy Ogłoszeniu o
zamówieniu w dniu 19.05.2021 r. i w jego miejsce wprowadza się nowy „wzór Formularza oferty”, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego pisma.”

Niniejsze wyjaśnienia treści oraz zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia stanowią integralną część
Specyfikacji warunków zamówienia.

Załączniki:
- zał. nr 1 – wzór Formularza oferty
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