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Dotyczy ogłoszenia o przetaTgu nieograniczonego n1;. ,, ,_
Prń"Ó"ń nlostu w ciągu diogi porviatorvej Nr 1354W (Paprotnia) - B,- ,n9J, . _
i,i"i.lri",w"la Zycka,i Koziie Trojanów w km 5+l93 + 5+203,6 'v m. Wola Zycka
Ogloszenle o prletargu zoslało zamieszczone

w Biuletl,nie
- numer

Zamór.vień Publicznych
ogłoszenia 90943- 20l5 z dnia l9.06.20l5r,

złożeniem przez wykonawcę pisemnych zapytań do Specyfikacji
powiatowej
Istotnych Warunków Zamówienia na; Przebudowa mostu w ciągu drogi
w km
Troianów
Nr 1354W (Paprotnia) - gr..woj.- MoŚciska - Wola Życka - Kozice 5+i93 : 5+203,6 w m. Wola Zycka

W związku ze

Dotyczy SIWZ pkt. 42.I e) _ Czy inwestycja będzie realizowana ze środków
pochodząc ych zbudzetu Unii Europej skiej ?
2. Czy Zamawiający posiada w obecnój chwili środkina sfinansowanie kosztów całej
budowy?
3. Dotyczy oWU pkt.32. Prosimy o uszczegołowienie tego punktu w Warunkach
Szczególnych ozapis mowiący, że upoważnienie Inspektora Nadzoru.każdorazowo
będzie miało formę pisemną i będzie skutecznie przekazane Kierownikowi BudowY.
Powyzsze nie dotytŻy .r"r"rtrrikow procesu budowlanego i organów państwo!\ych
prawem polskim.
upoważnionych do wstępu na budowę zgodnie z
4. óotyczy oŃu pkt.a6.i.prosimy o doprecyzowanie w Warunkach Szczególnych
,upir.l Ó inror-ac;ę, ile maksymalnie czasu moze Inspektor Nadzoru sprawdzać
z Wnioskiem, o którym
,,kompletny ope.at lolaudacyJny", złożonyprzezWykonawcę
mowa w pkt. 46.3 OWU
5. Dotyczy oWU pkt.55.2. prosimy o doprecyzowanie w WarunkachSzczegolnYch
,upiru Ó ir1ro.mu.;ę, na jakich założeniachofertowych będzte swoją kalkulację
spLrządzałInspekiór Nadzoru oraz, że nie będą one mniej korzystne dla WYkonawcY
niżte wskazane w treścipkl53.2 OWU,
6. Dotyczy SwU pkt. 16.1.brosimy o wydłużenieterminu nazłożęnie harmonogramu do
14 dni. Pov,ryzszy termin nie będzie miał wpływu na termin budowy.
7, Prosimy o załącŹenie do dokumentacji przetargowej aktualnego Pozwolenia na
robotY
Budowę i pozwolenia Wodnoprawnego na podstawie których realizowane będą

1.

budowlane.
prosimy o zŃączenie do dokumentacji przetargowej aktualnej decyzji dotYcząc€L
pozwolenia na wycinkę drzew.
9. czy zamawiąą"i posiada aktualne uzgodnienia l wytyczne reaIizacji robót
budowlany"ń, własci wy m Zar ządem Wo d Śró dl ądowych odp owie dzia|nYm za
utrzymanie rzęki okrz"3t ut rro.imy o ich załączenie do dokumentacji Przetargowej,
projekt wYkonawczY
I0. Czy Zamawiający posiała uzgodniony zwłaścicielemsieci NN
prosimy
o jego załączenie
dotyczący ty-Óruso*ej i docÓlowej przebudowy sieci NN?
do dokumentacj i przetargowej.
Zamawiąącv dyspo""j" pru*"* do dysponowania wszystkimi działkamina
Czy
IL
terenie których zloka\izowana jest Inwestycja objęta umową?
ma
prosimy
o informacj Q, czy zastosowane w projekcie ściankiszczęlne wykonawca
12.
traktować j ako tracone?

8.

I2B zakłada
Prosimy o jrednoznaczne potwierdzenie , że proj ekt na rysunka ch I2A t
rysunkaclr
na
zastosowańie ścianek szĆze\nycho długości5m i 6m. Zastosowane
,t*i.rdr.nie,,wysokość" nie określa jednoznacznię całkowitej długoŚci Ścianki.
stalowego
14. Prosimy o uzupełnienie projektu o rysunki szczegołowe dotyczące
zamknięcia jaŹu oraz jego połączenia z monolitycznymi elementami mostu,
przekazana-dokumentacja jest zbyt mało szczegółowa i jednoznacznado właŚciwego
wykonania robót.
jakie mają być
15. Prosimy o podanie parametrów technicznych dla krat pomostowych
zasto s owane na przej śc i u te chni c zny rn nad ur ządzeni em piętrzący m
16. Jaki typ i parametryiechnicznemĄamieć bariero poręcze i bariery energochłonne
zastosowane do przebudovrry mostu?
I7. Jakama b54ć wysokośćkoszy gabionowych zastosowanych do umocnienia korla /
brzegów rzeki?
I8. Czy wszys|kie materiały zrozbiorki istniejącego obiektu i dojazdów stanowią
własnośćWykonawcy?
prosimy
o zńączenie do dokumentacji przetargowej projektu i pozwolenia na budowę
19.
dotyczącego tymczasowej kładki dla pieszych. Powyższe dokumenty są niezbędne w
celu umoz]iwienia wybudowaniatymczasowej kładki dla osob postronnych i
przekazan7a jej do uzytkowania.
20. Wykon awaa zwraca Zamawiającemu uwagę na fakt, że przekazana do Przetargu
dokumentącj a j e st nieko mp let na. P r zekazana cześcproj ektu nie przewiduj e
utrzymywania regulowanego spiętrzania wody w trakcie budowy nowego mostu,
Brak regulacji prŹepływu wody w czasie trwania budowy doprowadzi do zalania
terenów położonych poniżej jazu. Czy Zamawiający uzupełni dokumentacj e
projektową ?
21. WykonawęazwracaZamav,łtającemu uwagę, że w trakci" p.::b:g:wy mostu zostanre
nastałe odicięty dojazd straży pożamĄ do częścimiejscowości Wola Zycka położonej
od strony rniejscowości Korytnica. Czy Zarnawiający przewidziŃtaka sytuację?
Z2.Wykonawcazwraca uwagę, że w trakcie przebudowy mostu zostanie odcięta
mózliwośćdoj azdu samochodami prywatnymi mieszkańców z częścimiej scowoŚci
Wola życkapołożonejod strony miejscowości Korytnica do domów położonYch Po
drugiej stronie rzękt. Budowamostu wtąże się z koniecznoŚciąpoprowadzenia
odległego objazdu dla tych mieszkańców. Czy ZamawiĄący poinformował o takich
niedogodrlościach mieszkańców?
23. Wykon awpa zwraca uwagę, zę w trakcie przebudowy mostu zostanie odcięta
mózliwośó dojazdu samochodami prywatnymi mieszkańców z częścimiejscowoŚci
Wola życkapołożonejod strony miejscowości Korytnica do domów położonYch Po
drugiej it oni. rzeki. Budowa mostu wiąże się z koniecznościąpoprowadzenia
odległego iobjazdu dla tych mieszkańców. Czy Zamawiający będzie razemz
Wykonawe ą wspó lnie pono sił o dpowiedzialno śćza skuteczne wprowadzeni e
wymaganeJ otganizacji ruchu drogowego, która będzie uciąż|iwa dla częŚci

13

.

mieszkańoów?

i
innymi-jednostkami odpowiedzialnymi zmianętrasy przejazdu autobusów szkolnYch i
innej komlrnikacji zbiorowej po trasie Wznaczonego objazdu,
25. prosimy o,potwierdzenie faktu, żę Zamawiający nte będzie rościłod WykonawcY
zwrotu-zwiększonych kosztów wynikającychzprzekierowania autobusów szkolnYch
i innej konrunikacji zbiorowej na objazdy, które będę wyznaczone na azas

24. prosimy olpotwierdzenię faktu, że Zamawiający uzgodni z Gminą / Powiatem

przebudowy mostu.

26. prosimy o wskazanie pozycji w kosztorysie ofertowym, w której na|eży uwzględniÓ
koszty obcinania ściaŃi szczelnej pod wodą.
prosimy
oipodanie rzędnychwód górnej i dolej rzeki, które musząbyĆ utrzymywane
27.
podczas raaltzailirobót budowlanych (po dokonaniu rozbiórki starego obiektu i w
trakcie budowy nowego, do czasu jego odbioru).

28. Jak ma być prowadzona regulacja poziomu rzeki w trakcie budowy?
29.

Czy Zamawl,ąący posiada ,rgo-ani.nie z Zarządem Wod Sródlądowych

z którego

w;rnika, Ze ni czasbudowy nowego mostu iutządzeniapiętrzącego nie trzeba
zachować istniej ącego piętrzenia ruekt?
prosimy
o poaurie parametrow dla łożysk elastomerowych dla mostu i kładki
30.
technologicznej (nośności,przesuwy)
31. prosimy orrrĆr"gółowienie dokumentacji projektowej o rysunki i wytYczne
wskazujące jak na czas budowy nowego mostu i konstrukcji zelbetowej urządzenia
piętrzącego ma być zmieniona trasa korytarzeki ,
mostu i
32. prosimy o potwier dzenie, ze dokumentacja projektowa dotycząca przebudowY
urządzenlipiętrzącego jest uzgodnionazRegionalnymZarządem Gospodarki Wodnej
i W oj ewó d zkim Zar ządem Melioracj i i IJ r ządzeń Wodnych,
33. Ile w roku 2015 środków finanso!\rych Zamawiający przewiduje przeznaczyĆ na
g?
r e alizacj ę i nwe stycj i, któ rej doty czy pr zetar
34. prosimy o jednoŹnaczlnę określenie ptzezZamawtającego, według którego Projektu
ma bye wybudowane urządzenie piętrzące - azy zgodnie z rysunkiem z Projektu
Budowlanego nr 07A z lutego 2013 roku na podstawie którego została uzyskana
decyzjaadńinistracyjna Pozwolenie na Budowę 68113 z dnia 19.02.2013 roku i
pozr,volenie Wodnopiawne nr OS 63411112013 zdnia2I.01,ż0l3 czy napodstawie
rysunku nr 07lB zmaja2015 roku z Projektu Zamiennego załączonego do

Dokumentacj i Przetargowej .
jeónoznu"ri" potwierdzenie przezZamawiającego, że zastosowanie zmianY
projektowój o ktorej mowa w pytaniu uryżęjjest opisanę przęz projektanta jako
zmlananieistotna, ktora nie powoduje konieczności uzyskania nowych decYąi
administracyjnych o ktorych również jest mowa w pytaniu powyżej.
36. Zgodni" , i""yriąnr PoŹwolenie Wodnoprawne nr OS 6341lllż013 z dnia
2I.0I.2013 szerokośó przelewu / upustu nowego jazu powinna wynosiĆ około 10,5m.
Według rysunku I2B z zŃączonego do Dokumentacji Przetargowej Projektu
Zamiennego szerokośćbędzie wynosiła 9,2m. W rozwiązaniu załączonym na rYsunku
światłoprzelewu wynosi 10,1m. Według WykonawcY
I2A zprojektu
-istotne Budowlanego
jest to
odstępstwo w stosunku do założęńzawartych w Projekcie BudowlanYm
na podstawie ktorego wydane zostało Pozwolenie Wodnoprawne. Czy ZamauttającY
poleca Wykonawcom wykonanie robót zgodnie z projektem zamiennym rYsunek 12A
i inne zńączone do Dokumentacji Przetargowej.

35. prosimy o

Na podstawie art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia Ż004 r. Prawo zamowień
publicznych (Dz.U. z 2OI3r poz. 9O7 z pożn. zm.), do Specylrkacji Istotnych Warunków
Zamowięnia oraz na stronie internetowej, Powiatov,,ry Zarząd Dróg w Garwolinie dołącza
nizej wyszcze gólnione informacj

ODPOWIEDZI

1.

e;

Inwestycja nie będzie realizowana

Ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej.

ż. W budZecie

Powiatu Garwolińskiego na rok 2015 ujęto środkina realizaqę zadania.
Czy środkite okażą się wystarczające na sfinansowanie kosztów całej budowy będzie
wiadomo po otwarciu ofert w obecnie ogłoszonym postępowaniu o udzielenie

3.
4.

Zamowlerua

Jeśliwystąpią okoliczności, ktore będą wymagały wstępu osób na teren budowY,

Inspektór Ńudro.,, każdorazowo będzie wydawał pisemne upoważnienie i skutecznię
pr zekazywał Ki erowniko wi Budowy.
Złożonyprzęz Wykonawcę z wnioskiem ,,kompletny operat kolaudacyjny" InsPektor
Nadzoru sprawdzi nięzwłocznie i dokona odbioru końcowego robót zgodnte z zaPisem w
SIWZ OWU pkt.46,6 i 46,7.

5.
6.
7.

Inspektor Nadzoru dokona wyceny lra podstawie kalkulacji indywidualnej, uwzględniając
czYnniki cenotwórcze publikowane przęz Wydawnictwa Specjalistyczne branży
budowlanej, obowiązujące w danym okresie czasll,jeśli wystąpiąrozbteżności z *y..ną

Zamawiający nie zmięniapostanowień i zapisów zawartychw SIWZ pkt. i6.1 SWU.
iż Pozwolenie na Budowę olaz Pozwolenie Wodnoprawne
zostały zamieszczone na stronie intemetowej Zamawiającego w dniu 19.06.20157. *ru,
z ogłoszeniem o zamówieniu oraz całą dokumentacją przetargową.
8. Zamawiający informuje, iż dokumenty dotyczącę pozwolenia na wycinkę drzew zostały
zamieszczone ,na stronie internetowej Zamawiającego w dniu D.Óe.zolsr. wTaz
z ogłoszeniem p zamówieniu otaz całą dokumentacją przetargową.
9. Zamawrujący posiada wszystkie uzgodnienia, które były wymagane do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę.
l0. Zamawnjący lposiada uzgodniony z właścicielem sieci NN projekt wykonawczy
dotyczący tymczasowej i docelowej przebudowy sieci NN. Zamawiający załącza projekt
wykonawc zy do dokumenta cji przetar gowej.
11. Zamawiający posiada prawo do dysponowania wszystkimi dziaŁkami na terenie których
zlokalizowana jest inwestycja objęta umową.
12. zastosowanę w projekcie ścianki należy traktować jako tracone.
13. Wysokośćściąnkinależy traktowaó jako jej długość.Projekt zakłada zastosowanie
ścianekszczelnycho długości5m i 6m.
14. Projektant nie tr|arzuca szczegołowego sposobu wykonania stalowego zamknięcia jazu,
Pod waruŃieną wykonania go zgodnie z przeznaczęntęmjakiemu ma służyćoriu, ,Żtuką
budowlaną. Sposób wykonania jest zależny od doboru konkretnego produktu lub
Producenta zamknięcia jazu, Zamknięcie powinno spełniać warunki wskazanej
w dokumentacji projektowej m.in. wysokości piętrzenia oraz możliwości.ę"rrr.gó
podniesienia zapuwy (należy zastosować odpowiednie mechani zmy).
15. Pomost kładki technologicznej należy wykonać z krat zgrzewanych o wielkościoczka
w osiach 34.3x51.0 i płaskownikach nośnych 20x2.
16. Zgodnie z dokumentacją należy zastosować bariery o parametrachH2lWl z pochwy.tem
na wys. l lOcm.
17. Należy zastosowac kosze gabionowe wysokości 50cm.
1 8. Materiały z r ozbiorki należą do Zamawi aj
ące go.
79. Zamawiający nie posiada projektu i pozwolenia na budowę dotyczących tymczasowej
kładki dla pieszych. Organizacja zabezpieczeniarobót należy do wykonawcy.
20. SPosób prowadzpnia robót i utrzymania piętrzeni a oTaz technologia utrzymaniaprzepływu
cieku zależy od Wykonawcy oraz możliwościtechnologicznych jakie posiada. Projókt nie
narzuca konkretnego rczwiązania pod warunkiem prowadzenia robót zgodnie ze szilką
budowlaną.
2I. Zamawiający plzewtdział, że w trakcie przebudowy mostu zostanie odcięty dojazd do
częŚci miejscowoŚci Wola Życka od strony miejscowości Korfnica, nie tylko dojazd,
straży pożarnej,lale również pogotowia ratunkowego, policji itp.
W związku z , powyższym został opracowany projekt czasowej organizacji ruchu
przewi duj ą cy obj azd p oj azdow pr zęz miej scowo śćPodebłocie.
22. W chwili obecnej zamawiający nie informował mieszkańców o konieczności
PoProwadzenia odległego objazdu. Powyższa informacja będzie udostępniona
mieszkańcom w chwtlt rczstrzyenięcia postępowania przetargowego nu prr"iudowę
mostu i Podpisania umowy z wykonawcą z uwagi na określeniew tej informacji okresu
obowiązującegoi czasu trwania tego objazdu. Wstępnie o zamiarze przebud,owy mostu
i utrudnieniach ihformowano Radę Gminy Trojanów na sesji w 2014 róku.
23. Projektant opraoował projekt otganizacji ruchu, który został pozytywnie zaopiniowany
PrZeZ Komendę Fowiatową Policji w Garwolinie, zatwierdzony przezorgan zarządzający
ruchem. Przedmiotowy projekt stanowi podstawę do wprówadzenla tymczasówej
otganizacjt ruchu w trakcie prowadzenia robót ptzęz Wykonawcę.

ZamawiĄący informuj e,

i

l

ż4. Zamawiający poinformuje Gminę i inne jednostki o zmianie trasy przejazdu autobusów
szkolnych i inpej komunikacji zbiorowej po trasie Wznaczonego objazdu.
25, Zamawiający,, nie będzie rościłod wykonawcy zwrotu zwiększonych kosztów
wynikających|,z przekierowania autobusów szkolnych i innej komunikacji zbiorowej na
będą wyznaczone na czas przebudowy mostu.

objazdy,

widuje obcinania ścianek szczelnych pod wodą. Roboty należy
nie
zorganizować iw taki sposób, aby ich obcięcie było możliwe w normalnych warunkach.
Ad27,28,29. Sp§sób prowadzenia robót i utrzymaniapiętrzenia otaz technologiautrzymania
przepływu cie|u zależy od Wykonawcy oraz możIiwościtechnologic zny chj akie posiada.
konkretnego tozwiązania pod waruŃiem prowadzenia robót zgodnte
Projekt nie na
Projekt nie narzuca również sposobu rozwiązania kwestii regulacji
ze sztuką
przed i za mostem i pozostawia je do dyspozycji Wykonawcy.
poZlomow
Konkretne roĄwiązania technologicznę nalęży uzgodnić z właściwymijędnostkami,
try łożyskelastomerov\ych mostu:
30. Wymagane
a
no śnośó pi Qnowa : 8 0 OkN (warto śćcharakterys ty czna)
a
nośnośópo[ioma: 25 OkN (wartośćcharakterysty czna)
a
ościprzesuwów wzdłuz osi mostu: tlOmm
minimalne
a
minimalne |wartości przesuwów w poprzek osi mostu: t5mm
a
i przemieszczeń kątowych: 5x 1 0^(-3 )rad
minimalne
a
rodzaje łoźiysk:
o
łoż
stałe (1szt.)
łożyskdjednokierunkowo przesuwne wzdłuż osi podłuznej mostu (1szt.)
jednokierunkowo przesuwne w poprzek osi mostu: (3szt.)
ł
. łożyskciwielokierunkowo przesuwne: (3szt.)
fi dotyczących kotwienia łoźysk
brak
parametry łożyskstycznych (alternatywnie łożyskelastomero!\Tch) kładki
Wyma
technologi
o
6OkN
nosnosc pl
a
ioma: 1OkN
noSnoSc
a
minimalne artościprzesuwów wzdłużosi kładki: +1Omm

26. Projekt

a
a

ściprzemie szczeń kątowych: 8x1 0"(-3)rad

minimalne
rodzaje ło

.ł

stałe (1szt.)

jednokierunkowo przesuwne wzdłuż osi podłuźnej kładki (3szt.)
jednokierunkowo przesuwne w poprzek osi kładki: (1sź.)
wielokierunkowo przesuwne: (3 szt.)
yska powinny być kotwione.
nowego mostu i konstrukcji żelbetowej urządzenia piętrzącego kwestię
ia przepływu cieku pozostawia się do dyspozycji wykonawcy.
pozwolenie wodnoprawne po uprzednim dokonaniu wszelkich
przeplsaml prawa,
wiatu Garwolińskiego na rok 2015 ujęto środki na rcalizację zadania
kości1 525 ]34zł.
nie piętrzące należy wykonać wg rysuŃów 07B, I2B z mila 2015r.
ektowa wystąpi i uzyska odpowiednio zmienioną decyzję pozwolenia
i przekaże niezwŁocznie Inwestorowi. Pozwolenie na budowę nie będzie
, poniewaz nie jest to zmiana istotna.

łozysk
ło
wszystkie
31. Na czas
technologii utr

.

32. Inwestor

u
uzgodnień wy
33. W budżecie
w łącznej
Ad.34,35, 36 U
Jednostka
wodno
wymagało
I
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