Grudziądz, dnia 01.06.2022 r.

IZP-I.271.20.2022

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa
slipu (miejsca do wodowania łodzi) nad rzeką Wisłą, na nabrzeżu gen. Gustawa
Orlicz - Dreszera”.
Działając na mocy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie do treści SWZ
informuję:
Pytanie 1:
Niezgodność PB – Opis techniczny, ścianka - GU10N, na rys. nr 3 - GU9-600.
Odpowiedź:
Należy zastosować ściankę GU10N, S=9mm, Wsk – 995cm3
Pytanie 2:
Do kogo będą należały istniejące płyty drogowe po rozbiórce?
Odpowiedź:
Płyty z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego.
Zgodnie z zapisami § 1 ust. 9 Wzoru Umowy „Materiały rozbiórkowe uzyskane w toku
realizacji Przedmiotu umowy i nadające się do ponownego wykorzystania zostaną przekazane
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (jeżeli Zamawiający będzie zainteresowany
odzyskaniem takich materiałów) na koszt Wykonawcy. Odpady powstałe w wyniku prac
rozbiórkowych stają się własnością Wykonawcy, który zobowiązany jest je uprzątnąć
i zagospodarować we własnym zakresie lub zutylizować na własny koszt zgodnie
z przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.”.
Pytanie 3:
W przypadku konieczności odtransportowania płyt drogowych z rozbiórki, prosimy o podanie
odległości do miejsca składowania.
Odpowiedź:
Miejsce składowania znajduje się w odległości ok. 6 km od placu budowy.
Pytanie 4:
Zalecenie: roboty prowadzić przy niskich stanach wody wpływa znacząco na czasokres
realizacji robót określony w kontrakcie. Czy Zamawiający uwzględni okresy/przestoje,
w których Wykonawca nie będzie mógł realizować prac ze względu na wysoki stan wody
przy rozliczaniu terminowym Wykonawcy?

Odpowiedź:
Podstawą do zmiany terminu realizacji zadania są zapisy § 10 Wzoru Umowy stanowiącego
załącznik nr 2 do SWZ.
Pytanie 5:
W PB część V - nie zamieszczono Opinii Geotechnicznej sporządzonej przez Pracownię
GRUNTOWNIA. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
Odpowiedź:
Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania, udostępnił przedmiotowy dokument.
Pytanie 6:
PW rys. nr 5 - barierka - prosimy o podanie grubości powłok antykorozyjnych na barierkach
stalowych oraz przekazanie pisma WUZ.T.WZN.5142.6.52.2021.KJ dotyczącego w/w
zabezpieczenia.
Odpowiedź:
Zabezpieczenie antykorozyjne barierek:
a) Czyszczenie przez piaskowanie do klasy SA 2,5, umycie, wysuszenie
b) Naniesienie 1 warstwy farby epoksydowej grubość warstwy 260µm – kolor czerwony
c) Naniesienie 2 warstwy poliuretanowej 60µm – kolor szary
Okres trwałości powyżej 15 lat, kategoria korozyjności C5-I, IM-3 całkowita grubość
powłoki 320µm. Decyzja WUZ.T.WZN.5142.6.52.2021.KJ w załączeniu.
Pytanie 7:
Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznych.
Odpowiedź:
Specyfikacje techniczne stanowią element dokumentacji zamieszczonej na stronie
prowadzonego postępowania – załącznik nr 6 do SWZ.
Pytanie 8:
Na rys. nr 4c wskazano jako umocnienie zjazdu płyty jomb o wymiarach 1 x 0,75 x 0125 i 0,9
x 0,60 x 0,125. Wymiar 0,9 x 0,60 x 0,125 jest nietypowy. Czy Zamawiający dopuszcza
zastosowanie płyt ciętych z wymiaru 1 x 0,75 x 0,125?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt ciętych.
Pytanie 9:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych wymiarów materacy gabionowych niż
wskazane w projekcie, zapewniających równorzędne powierzchniowo umocnienie terenu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych wymiarów materacy gabionowych.
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Pytanie 10:
Czy Zamawiający dopuszcza inny - równorzędny sposób mocowania odbojnic do grodzic
stalowych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza inny – równorzędny sposób mocowania odbojnic.
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