Rzeszów, dnia 16.07.2021 r.

RZ.ROZ.2810.25.3.2021.DB

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p. n.:
Wykonanie I części robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa
i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug. Strug – etap I – odcinkowa przebudowa - kształtowanie
przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów,
gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie”, znak RZ.ROZ.2810.25.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając w
oparciu o art. 135 ust. 2 oraz 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 otrzymane od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie nr 7:
Dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót udostępniony przez Inwestora nie uwzględniają wycinki drzew i
krzewów. Po przeprowadzonej wizji lokalnej terenu inwestycji, stwierdzamy, że cały teren planowanej inwestycji
porośnięty jest drzewami i krzewami, które w celu realizacji zadania należy usunąć. W związku z powyższym prosimy
o wyjaśnienie, kto będzie ponosił koszty związane z wycinką drzew i krzewów. Jeżeli Wykonawca, to prosimy o
udostępnienie inwentaryzacji drzew i krzewów przewidzianych do wycinki oraz uzupełnienie przedmiaru robót o
w/w zakres. Pragniemy nadmienić, że zadanie nie jest realizowane w formule „projektuj i buduj”, tak więc to na
Zamawiającym spoczywa obowiązek przygotowania dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację zadania.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż na odcinku planowanej inwestycji, tj. w km
3+600-4+600 rzeki Strug, nie stwierdzono występowania drzew przeznaczonych do wycinki. Występujące na
przewidzianym do realizacji odcinku zakrzaczenia, przed rozpoczęciem przedmiotowej inwestycji, zostaną usunięte
w ramach odrębnego zamówienia.

Pytanie nr 8:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada decyzje zezwalające na wycinkę drzew i krzewów w
okresie lęgowym ptaków np. pod nadzorem ornitologa. Bardzo krótki okres realizacji uniemożliwia czekanie z
wycinką na czas poza okresem lęgowym ptaków
Odpowiedź na pytanie nr 8:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż na odcinku planowanej inwestycji, tj. w km
3+600-4+600 rzeki Strug, nie stwierdzono występowania drzew przeznaczonych do wycinki.
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Pytanie nr 9:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy na terenie objętym przedmiotowym przetargiem występują żeremie
bobrów, jeżeli tak to po czyjej stronie [Inwestora czy Wykonawcy] będzie uzyskanie decyzji RDOŚ na ich likwidację.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż na przewidzianym do realizacji odcinku nie
stwierdza się występowania żeremi bobrów.

Pytanie nr 10:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy na terenie objętym przedmiotowym przetargiem występują obszary
porośnięte rdestowcami. Czy w przypadku jego występowania, humus zebrany z tego terenu może być wykorzystany
na terenie budowy czy też musi być z niej usunięty, bez możliwości wbudowania w ramach przedmiotowego
przetargu.
Odpowiedź na pytanie nr 10:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż na odcinku objętym zakresem inwestycji nie
stwierdzono występowania rdestowca.

Pytanie nr 11:
W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdziliśmy występowanie aktywnych osuwisk pomiędzy km 4+100 a
km 4+200, w wyniku czego następuje osuwanie się drogi w kierunku rzeki Strug. W związku z dużym natężeniem
ruchu maszyn budowalnych w trakcie realizacji zadania na wskazanym odcinku, może nastąpić całkowite osunięcie
się drogi. Projektowana regulacja potoku nie spowoduje stabilizacji osuwiska. W związku z powyższym prosimy o
wyjaśnienie, kto będzie ponosił koszty związane z zabezpieczeniem osuwiska oraz koszty związane z odbudową drogi
w przypadku jej zniszczenia, które to koszty mogą wynosić od kilkuset tysięcy do nawet kilku milionów złotych.
Odpowiedź na pytanie nr 11:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy odnośnie kosztów związanych z odbudową drogi w przypadku jej zniszczenia
Zamawiający informuje, że zgodnie z § 8 ust. 24 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany będzie usuwać na bieżąco,
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przed rozpoczęciem realizacji inwestycji należy przeprowadzić z zarządcą
drogi i w obecności Inspektora Nadzoru inwentaryzację nawierzchni dróg.
Odnosząc się do pytania Wykonawcy w zakresie poniesienia kosztów związanych z zabezpieczeniem osuwiska
Zamawiający informuje, że na odcinku planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania aktywnych osuwisk.
Ponadto Zamawiający informuje, iż realizacja dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych jest ściśle
uregulowana w art. 455 ustawy PZP i może zostać udzielona jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności
przewidzianych w przywołanym artykule.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 455 ustawy PZP przewidział przypadki zmiany umowy we
„wzorze umowy”, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 12:
Na odcinku objętym przedmiotowym przetargiem występują wyloty kanalizacji, które wg dokumentacji projektowej
pozostają bez zmian. Jednakże w wyniku prowadzonych prac związanych z reprofilacją i umocnieniem skarp zachodzi
bardzo duże prawdopodobieństwo ich uszkodzenia bądź też konieczność przebudowy dostosowująca je do
projektowanego profilu rzeki Strug. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności
ich przebudowy, roboty te będą traktowane jako roboty dodatkowe.
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

Strona 3 z 3

Odpowiedź na pytanie nr 12:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż realizacja dodatkowych dostaw, usług lub robót
budowlanych jest ściśle uregulowana w art. 455 ustawy PZP i może zostać udzielona jedynie w przypadku
wystąpienia okoliczności przewidzianych w przywołanym artykule.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 455 ustawy PZP przewidział przypadki zmiany umowy we
„wzorze umowy”, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 13:
W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. II dodano zakres zamówienia podobnego. Prosimy o odpowiedź czy
wymienione roboty należy uwzględnić w ofercie cenowej, a jeśli tak, to prosimy o załączenie nowego przedmiaru i
tabeli elementów scalonych.
Odpowiedź na pytanie nr 13:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 214 ust. 2 ustawy PZP w opisie
zamówienia podstawowego należy wskazać ewentualny zakres zamówienia podobnego oraz warunki, na jakich
zostaną one udzielone. W związku z tym Zamawiający wskazał wymagane ustawą informacje w SWZ oraz w
załącznikach do SWZ.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości udzielenia zamówienia podobnego, zostanie
przeprowadzone odrębne postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zasadach określonych w SWZ oraz w
ustawie PZP.

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