POWIAT MALBORSKI
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

Malbork, dnia 01.07.2019r
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Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne

Dotyczy postępowania ogłoszonego w Biu]etynie zamówień pub]icznych
nr 562434-N-2019 z dnia 18.06.2019 o nazwie:

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na drodze powiatowej nr 2936G
w miejscowości Krzyżanowo w km 1+411.

Zamawiający na podstawie art. 38 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekstjednolity: Dz. U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm.) informuje, że w dniu 24.06.2019r

Zamawiający otrzymał pytaniach dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie
z w/w ustawą Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1
W załączonym do SIWZ kosztorysie ofertowym „Część A -roboty drogowe", pozycje 12,13,14 i 15
mają ilość równą „0" (zero). Prosimy o wyjaśnienie, czy roboty opisane w tych pozycjach będą
wykonywane. Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości.

Odpowiedz nr 1
W przedmiotowym projekcie takie roboty nie będą wykonywane.

Pytanie nr 2
W załączonym do SIWZ kosztorysie ofertowym „Część 8 -roboty mostowe", pozycje 3 .1.2, 9.1.4 mają
ilość równą „0" (zero). Prosimy o wyjaśnienie, czy roboty opisane w tych pozycjach będą wykonywane.
Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości.

Odpowiedz nr 2
W przedmiotowym projekcie takie roboty nie będą wykonywane.

Pytanie nr 3
W pozycji 3.1.4 „-beton gzymsów murów oporowych", załączonego do SIWZ kosztorysu ofertowego
„Część 8 -roboty mostowe", brakjest ilości przedmiarowej. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedz nr 3
0pis beton gzymsów murów oporowych odnosi się do pozycji 3.1.4 ilość 23 m3.

Pytanie nr 4
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o Projekt Wykonawczy. Brak jego uniemożliwia
sprawdzenie ilości podanych w kosztorysie ofertowymjak i rzetelnej wyceny inwestycji.

Odpowiedz nr 4
Projekt wykonawczy stanowił cześć zamówienia został dostarczony do zamawiającego co potwierdza
podpisany protokół. W dokumentacji są zawarte wszystkie niezbędne rysunki i opisy. Część znajduje
się w projekcie budowlanym część w wykonawczym. Ponadto dostarczono go w fomie cyfrowej.

Pytanie nr 5
W kosztorysie ofertowym „Część 8-roboty mostowe" jest „przeskok" numeracji pozycji z 4.2.2 do 8.
Czy pomiędzy tymi numerami występują pozycje które należy wycenić? Jeśli tak, to prosimy o ich
uzupełnienie. Jeśli nie, to prosimy o skorygowanie numeracji pozycji.

Odpowiedz nr 5
Numeracjajest nie ciągła. Nie pominięto żadnych robót.

Pytanie nr 6
Prosimy o uzupełnienie specyfikacji technicznych o wymagania dla osadnika lamelowego.

Odpowiedz nr 6
Należy zastosować rozwiązanie typowe z osadnikiem o wymiarach fi 600 mm i wysokości 1000 mm.

Sekcje lamelowe (aluzjowe) - wkład wielostrumieniowy o przepływie poziomym wykonane
z odpornego chemicznie i wytrzymałego mechanicznie tworzywa sztucznego (ABS), gdzie następuje
oddzielenie czystek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchni oraz
sedymentacja części zawiesiny i jej opadanie do przestrzeni pod filtrowej.

Pytanie nr 7
Prosimy o podanie parametrów dla winylowej ścianki szczelnej, wskaźnik wytrzymałości oraz rodzaj
profilu, grubość ścianki.

Odpowiedz nr 7
Winylowa ścianka jest ścianką technologiczną, parametry ścianki należy przyjąć na podstawie

projektów technologicznych. Można zastosować również ścianki z innego materiału później wyciągane.

Pytanie nr s
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o przekroje drogowe.

Odpowiedz nr s
W dokumentacji projektowej przekazano wszelkie informację jakie potrzebne są do realizacji
inwestycji.

Pytanie nr 9
Prosimy o podanie grubości warstwy podbudowy kruszywowej z mieszanki niezwiązanej.

Odpowiedz nr 9
25 cm.

Pytanie nr 10
Prosimy o potwierdzenie, że izolacja z papy zgrzewalnej ma być wykonana zgodnie z opisem technicznym,

tzn. jedynie w miejscach połączeń elementów prefabrykowanych pasami o szerokości 50 cm.

Odpowiedz nr 10
Potwierdzam.

Pytanie nr 11
Prosimy o podanie grubości izolacji z papy zgrzewalnej.

Odpowiedz nr 11
5mm

Pytanie nr 12
Zgodnie ze specyfikacją techniczną M-20.01.02 wykonując warstwę filtracyjną należy poza ułożeniem

warstwy z geokompozytu drenażowego ułożyć warstwę filtracyjna kruszywa, warstwę z gruntu
nieprzepuszczalnego oraz odprowadzenie z rur drenażowych ceramicznych bądź z tworzywa
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sztucznego. Prosimy o podanie lokalizacji poszczególnych elementów wymienionych wyżej. Brak ich

w załączonej dokumentacj i projektowej .

Odpowiedz nr 12
Podane elementy służą do odwodnienia zasypki nad łupiną żelbetową ich lokalizacje pokazano
na rysunku ogólnym. Biegną wzdłuż wezgłowia łupin z pochyleniem 1% do ujścia na licu ściany

czołowej a następnie do ścieków półkolistych.

Pytanie nr 13
Prosimy o podanie sposobu wyprowadzenia (umocnienia wylotów) drenażu na skarpy.

Odpowiedz nr 13
Drenaż wyprowadzonych będzie przez ściany czołowe z gruntu zbrojonego do ścieków półkolistych

biegnących wzdłuż krawędzi muru. Szczegóły będą dostosowane do konkretnego wybranego przez
wykonawcę system murów.

Pytanie nr 14
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki schodów skarpowych.

Odpowiedz nr 14
Rysunki schodów skarpowych znajdują się w dokumentacji projektowej. W części wykonawczej bądź

budowlanej . Ponadto dołączono wersję cyfrową do projektu.

Pytanie nr 15
Prosimy o podanie wymagań dla rur osłonowych podwieszonych (średnica, materiał).

Odpowiedz nr 15
Należy je wykonać z HDPE o średnicy 110 mm .

Pytanie nr 16
Prosimy o sprecyzowanie wymagań dla elementów podwieszenia rur osłonowych (materiał,
zabezpieczenie antykorozyjne, sposób mocowania)

Odpowiedz nr 16
Należy wykonać je wg rozwiązań systemowych producenta podwieszeń np. hiltii zabezpieczone

antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe gr. 85

m.

Pytanie nr 17
Czy grunt nasypowy, wymieniony w podstawie płatności Specyfikacji Technicznej M-22.01.01, to
zasypka pomiędzy ścianami muru oporowego? Jeśli tak, to co uwzględniają pozycje 1.1.2 oraz 1.1.3

(zasypki i nasypy) załączonego do SIWZ kosztorysu ofertowego.

Odpowiedz nr 17
Ilości zasypek miedzy murami należy przyjmować zgodnie z 1.1.2 zaś stożki nasypowe zgodnie z 1.1.3.

Pytanie nr 18
Kto ponosi koszty związanie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie?

Odpowiedz nr 18
Wykonawca.

Pytanie nr 19
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na etapie

postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej
dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.

Odpowiedz nr 19
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Będą obciążać Wykonawcę.

Pytanie nr 20
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i że
ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.

Odpowiedz nr 20
Dokumentacjajest kompletna. Na wykonawcy leży konieczność wykonania projektów warsztatowych
i technologicznych.

Pytanie nr 21
Czy opóźnienie przekazania przez Zamawiającego palu budowy będzie podstawą do przedłużenia
terminu wykonania robót?

Odpowiedz nr 21
Tak.

Pytanie nr 22
Czy Wykonawca będzie ponosił koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia
robót? Jeśli tak to w jakiej wysokości?

Odpowiedz nr 22
NIE.

Pytanie nr 23
Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie robót przy całkowitym zamknięciu ruchu?

Odpowiedz nr 23
Do wykonawcy należy wybór technologii realizacji obiektu, preferowanym rozwiązaniem jest realizacja
połówka. Opracowanie projektu technologicznego leży po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 24
Czy

Wykonawca jest

zobowiązany

do

zapewnienia

ciągłości

ruchu

pieszych

w

obrębie

przebudowywanego mostu?

Odpowiedz nr 24
Tak.

Pytanie nr 25
Czy Zamawiający jest w posiadaniu uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu? Jeśli tak,
to prosimy ojego udostępnienie.

Odpowiedz nr 25
NIE -SIWZ pkt. 3.5.2

Pytanie nr 26
Czy Zamawiający będzie wymagał nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia robót?

Odpowiedz nr 26
Tylkojeśli będzie ona wymagana wg odrębnych przepisów.

Pytanie nr 27
Czy Zamawiający będzie wymagał nadzoru saperskiego podczas prowadzenia robót?

Odpowiedz nr 27
Tylkojeśli będzie ona wymagana wg odrębnych przepisów.
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Pytanie nr 28
Czy Zamawiający będzie wymagał nadzoru przyrodniczego podczas prowadzenia robót?

Odpowiedz nr 28
Tylko jeśli będzie ona wymagana wg odrębnych przepisów.

Pytanie nr 29
Czy Zamawiający jest w posiadaniu pozwolenia na wycinkę drzew? Jeśli tak, to prosimy o jego
udostępnienie.

Odpowiedz nr 29
Drzewo zostało usunięte.

Pytanie nr 30
Ktojest właścicielem drewna z wycinki drzew?

Odpowiedz nr 30
Nie dotyczy.

Pytanie nr 31
Specyfikacja Techniczna D-Ol.02.0l powołuje się na „Tom 6 „Plan wyrębu". Prosimy o jego
udostępnienie.

Odpowiedz nr 31
Nie dotyczy.

Pytanie nr 32
Kto jest właścicielem materiałów pochodzących z rozbiórek? Z zapisów Specyfikacji Technicznej D01.02.03

i

D-Ol.02.04 wynika,

iż część

materiałów

może być

wykorzystana do ponownego

wbudowania. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie które to będą materiały oraz o podanie miejsca i
odległości ich odwozu.

Odpowiedz nr 32
Po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 33
Dotyczy Specyfikacj i Technicznej D-02.03 .01 e. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka
próbnego, o którym jest mowa w punkcie 5.8 specyfikacji jak i w punkcie 9.2 specyfikacji?

Odpowiedz nr 33
Zważywszy na niewielki zakres. Rezygnujemy z takiego obowiązku.

Pytanie nr 34
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej D-04.01.0l w ramach robót w niej opisanych, należy

wykonać również plantowanie skarp. Czy podana w kosztorysie ofertowym ilość robót obejmuje

również plantowanie skarp? Jeżeli nie, to prosimy o infomację najakiej powierzchni należy wykonać
plantowanie.

Odpowiedz nr 34
Nie należy wykonywać. W projekcie przewidziano jedynie umocnienie obrukowaniem.

Pytanie nr 35
Dotyczy Specyfikacj i Technicznej D-04.04.02. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka
próbnego, o którymjest mowa w punkcie 5.5 specyfikacji?

Odpowiedz nr 35
Zważywszy na niewielki zakres. Rezygnujemy z takiego obowiązku.
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Pytanie nr 36
Dotyczy Specyfikacji Technicznej D-04.07.01. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka

próbnego, o którym jest mowa w punkcie 5 .6 specyfikacji?

Odpowiedz nr 36
Zważywszy na niewielki zakres. Rezygnujemy z takiego obowiązku.

Pytanie nr 37
Dotyczy Specyfikacji Technicznej D-05.03.5a. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka
próbnego, o którym jest mowa w punkcie 5.6 specyfikacji?

Odpowiedz nr 37
Zważywszy na niewielki zakres. Rezygnujemy z takiego obowiązku.

Pytanie nr 38
Dotyczy Specyfikacji Technicznej D-05.03.13. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka

próbnego, o którym jest mowa w punkcie 5.6 specyfikacji?

Odpowiedz nr 38
Zważywszy na niewielki zakres. Rezygnuj.emy z takiego obowiązku.

Pytanie nr 39
W zbiorze Specyfikacji Technicznych dołączonym do dokumentacji projektowej jest specyfikacja D08.01.02 „Krawężniki, obrzeża i ścieki kamienne granitowe szare". Prosimy o potwierdzenie, że ten

zakres robót ma być wykonany. Jeśli tak, to prosimy o podanie lokalizacji tych elementów oraz ich
ilości.

Odpowiedz nr 39
Rezygnujemy z takiego obowiązku.

Pytanie nr 40
Prosimy o podanie klas ekspozycji dla mieszanek betonowych.

Odpowiedz nr 40
Podanoje w opisie technicznym i chodzi o klasy ekspozycji betonu.

Pytanie nr 41
Dotyczy desek gzymsowych z polimerobetonu. Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej M13.03.03, polimerobeton powinien być barwiony w masie. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie

desek gzymsowych pokrytych żelkotem?

Odpowiedz nr 41
Tak

Pytanie nr 42
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o Specyfikację Techniczną M.19.01.01.

Odpowiedz nr 42
Uzupełniono.

Pytanie nr 43
Czy Zamawiający jest w posiadaniu prawomocnego pozwolenia na budowę? Jeśli tak, to prosimy o
udostępnienie.

Odpowiedz nr 43
W załączeniu.
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Pytanie nr 44
Z zapisów umowy wynika, że kwota zaoferowana w drodze przetargu, zajaką oferent zamierza wykonać
roboty, jest kwotą ryczałtową. Czy w związku z tym, jeśli jakieś roboty zostaną wykonane w mniejszym

zakresie niż przewidywał to kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik do oferty, Wykonawca otrzyma
całość zapłaty za te roboty? Jak z związku z tym, Zamawiający będzie rozliczał roboty, które zostały
wykonane w mniejszej ilości niż w kosztorysie ofertowym. Np. wg kosztorysu było 130 jednostek,

wykonano 85.

Odpowiedz nr 44
Rozliczenie ryczałtowe.

Pytanie nr 45
Czy Oferent może modyfikować załączony do materiałów przetargowych kosztorys ofeiiowy, jeżeli
jego zdaniem podane w nim ilości są zaniżone bądź zawyżone, jak również dopisywać brakujące,
zdaniem Oferenta, roboty które powinny być wykonane?

Odpowiedz nr 45
0ferent nie może samodzielnie modyfikować załączonego kosztorysu ofertowego.
Zmienne ilości należy uwzględnić w cenie ofertowej ryczałtowej.

Pytanie nr 46
Prosimy o określenie kolorystyki obiektu (chodniki z Żywic, deski gzymsowe).

Odpowiedz nr 46
Zawarto to w opisie technicznym.

Pytanie nr 47
Na rysunku nr 4.1 w projekcie architektoniczno-budowlanym podano grubość materacy gabionowych
17 cm. Natomiast w Specyfikacji Technicznej M.20.02.06 podano, że minimalna grubość 22,5 cm.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedz nr 47
Należy przyjąć 17 cm.

Pytanie nr 48
W załączonym do SIWZ kosztorysie ofertowych podano ilość prefabrykatów sklepienia równą 6 szt.
Z dokumentacji architektoniczno-budowlanej wynika, że jest ich sszt. Prosimy o wyjaśnienie
rozbieżności.

Odpowiedz nr 48
Należy przyjąć zgodnie z rysunkami sszt. Inny podział jest również możliwy, przy zachowaniu

wymiarów konstrukcj i.

Pytanie nr 49
Czy powierzchnia murów oporowych ma być zabezpieczona preparatem hydrofobowym w części

powyżej terenu?

Odpowiedz nr 49
Nie ma takiej potrzeby.

Pytanie nr 50
W której pozycji kosztorysu ofertowego należy wycenić izolacje na zimno murów oporowych z gruntu
zbrojonego (fundament i powierzchnia pionowa stykająca się z gruntem)?

Odpowiedz nr 50
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Powierzchnia izolowana obejmuje ławę i fragment gzymsu stykającego się z gruntem, samo
oblicowanie nie wymaga izolacji. Należy to uwzględnić w poz. 4.2.2

Pytanie nr 51
Na rysunku na 4.1 projektu architektoniczno-budowlanego widocznajest palisada utrzymująca materace

gabionowe. Brak jakichkolwiek infomacji na ten temat w specyfikacjach technicznych. W związku
z tym czy należyje wykonać i wjakiem pozycji kosztorysu ofertowego uwzględnić te roboty.

Odpowiedz nr 51
Koszt wykonania palisady drewnianej należy uwzględnić w cenie pozycji nr 9.1.7. Ilości należy przyjąć

z rysunku ogólnego.

Pytanie nr 52
Dotyczy rur podwieszanych osłonowych dla przewodów. W kosztorysie ofertowym podano ich ilość

równą 25 m. Z rysunku 4.1 projektu architektoniczno-budowlanego, wynika że są to dwie rury po 25 m
czyli łącznie 50 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedz nr 52
Należy przyjąć 2 x25 łącznie 50 m.

Pytanie nr 53
Prosimy o podanie lokalizacji punktów pomiarowo-kontrolnych mocowanych na obiekcie mostowym.

Odpowiedz nr 53
Lokalizację punktów podano w opisie technicznym. Należyje umieścić w uzgodnieniu z inspektorem.

Pytanie nr 54
Jakiego zakresu robót dotyczy pozycja 9.1.3 kosztorysu ofertowego robót mostowych? Czy jest to
chodnik z kostki brukowej na obiekcie? Jeśli tak, to zdaniem oferenta podana ilość jest zaniżona.
Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedz nr 55
Chodnik należy wykonać z kostki betonowej zgodnie z poz. 9.1.3 . Ma kształt trapezu.

Pytanie nr 55
Czy Zamawiający będzie wymagał ubezpieczenia od wszelkich iyzyka budowy (C.A.R.)?

Odpowiedz nr 55
0dpowiedz w Załączniku nr 4 Projekt umowy § 7.

Otrzymują:
• Adresat

•a/a

Sporządziła M. Serzysko
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