Rzeszów, dnia 14.06.2021 r.

RZ.ROZ.2810.12.1.2021.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 przedsięwzięcia inwestycyjnego p. n.: „Rozbudowa prawego wału rzeki Osa w km od 0+000 - 1+291
w miejscowości Kępie Zaleszańskie, gm. Zaleszany” w ramach zadania „Ochrona przed powodzią obszarów
zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie,
Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie”, znak RZ.ROZ.2810.12.2021

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:
Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację projektową zjazdów z drogi powiatowej nr 1017R
dz. 373/1 zgodnie z uwagami w Opinii ZDP w Stalowej Woli.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż drogę eksploatacyjną po koronie wału kończymy
przed zjazdem (miejscem połączenia z jezdnią asfaltową drogi powiatowej nr 1017R). Rzedną projektowanej drogi
należy dowiązać do istniejącego zjazdu ponieważ w tym miejscu nie ma potrzeby jej podnoszenia (jest to
przedstawione na profilu podłużnym). Nadmieniamy, iż parametry istniejącego zjazdu spełniają wymogi
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Pytanie nr 2:
Brak pozycji przedmiarowej do wyceny nadzoru przyrodniczego. Proszę o potwierdzenie, że nadzór przyrodniczy
wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia i należy go ująć w wycenie.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż nadzór przyrodniczy wchodzi w zakres
przedmiotu zamówienia i należy go uwzględnić w wycenie w kosztach pośrednich.

Pytanie nr 3:
Proszę o podanie typu szlabanów.
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Odpowiedź na pytanie nr 3:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż rysunek konstrukcyjny szlabanu stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4:
Proszę o wyjaśnienie jakiej klasy ma być beton przeznaczony do wykonania żelbetowego oczepu ścianki szczelnej?
W dokumentacji projektowej nie określono klasy betonu.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż beton przeznaczony do wykonania żelbetowego
oczepu ścianki szczelnej powinien spełniać następujące wymagania:
Klasa betonu:
• XF3 – C30/37; w/c<0,50.
Wymagania recepturowe mieszanki betonowej:
• cement hutniczy CEM III/A; 32,5N-LH/NA;
• kruszywo D/d=4, dmax=32;
• konsystencja K-3;
• wodoszczelność W-8, w/c<0,45;
• mrozoodporność F150;
• dodatki uszczelniające.
Klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1 BETON, PN-B-06265 (Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1):
• korozja spowodowana karbonatyzacją XC2 – elementy mokre, sporadycznie suche;
• agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania bez środków odladzających XF3, elementy silnie nasycone
wodą bez środków odladzających;
• agresja wywołana ścieraniem XM2 – płyta, przyczółki, filary, ściany.

Pytanie nr 5:
Proszę o wyjaśnienie, jaka ma być stal (średnica prętów, rodzaj stali z jakiej maja być wykonane) użyta do wykonania
zbrojenia konstrukcji oczepu ścianki szczelnej? Czy Zamawiający posiada rysunki konstrukcyjne zbrojenia oczepu
żelbetowego? Jeśli tak proszę o udostępnienie.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż zbrojenie konstrukcyjne oczepu żelbetowego
powinno być wykonane z prętów żebrowanych ze stali klasy A-IIIN (B500SP).
Rysunek konstrukcyjny zbrojenia oczepu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

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 20.07.2021 r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
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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 21.06.2021 r. do godz. 10:00.”
b) Ppkt 14.7 otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2021 r. o godz. 12:00.”
3) Anuluje się „wzór Formularza oferty”, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, zamieszczony przy Ogłoszeniu o
zamówieniu w dniu 01.06.2021 r. i w jego miejsce wprowadza się nowy „wzór Formularza oferty”, stanowiący
załącznik nr 3 do niniejszego pisma.”

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

Załączniki:
- zał. nr 1 – Rysunek konstrukcyjny szlabanu
- zał. nr 2 – Rysunek konstrukcyjny zbrojenia oczepu
- zał. nr 3 – wzór Formularza oferty
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