Rzeszów, dnia 21.06.2021 r.

RZ.ROZ.2810.12.4.2021.DB

WYJAŚNIENIA 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

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając w
oparciu o art. 284 ust. 6 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.

Pytanie nr 9:
Z odpowiedzi z dnia 18.06.2021 r. wynika, że zostały wydane warunki na korzystanie z dróg gminnych. Prosimy o
zamieszczenie tych warunków.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż do transportu materiałów budowlanych będzie
wykorzystywana droga powiatowa, a następnie drogi technologiczne wykonane z płyt żelbetowych i przewidziane w
przedmiarze robót.

Pytanie nr 10:
Z opisu przedmiotu zamówienia przytoczonego w odpowiedziach z dnia 18.06.2021 wynika, że Wykonawca winien
dokonać wyceny przewidywanych robót towarzyszących. Czy w związku z tym Wykonawca może skorygować
(zmniejszyć lub zwiększyć)ilości przyjęte w przedmiarze dotyczące naprawy dróg dojazdowych czy należy wycenić
ilości przyjęte w przedmiarze robót?.
Pytanie nr 11:
Z opisu przedmiotu zamówienia przytoczonego w odpowiedziach z dnia 18.06.2021 wynika, że Wykonawca winien
dokonać wyceny przewidywanych robót towarzyszących. Czy w związku z tym Wykonawca może skorygować
(zmniejszyć lub zwiększyć)ilości przyjęte w przedmiarze czy należy wycenić ilości przyjęte w przedmiarze robót?
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Odpowiedź na pytanie nr 10 i nr 11:
W odpowiedzi na zapytania Wykonawcy Zamawiający informuje, iż roboty towarzyszące należy wycenić w oparciu o
ilości przyjęte w przedmiarze robót.

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

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów
tel.: +48 (17) 853 74 00 | faks: +48 (17) 853 64 21 | e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

