Urząd Miasta
Wydział Organizacyjno-Prawny
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Świętokrzyski, 26 marca 2021 r.
Or.271.5.3.2021
Wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postępowaniu
Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawa Pzp,
Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski, przekazuje zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia
i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn.:„ Remont kładki dla pieszych nad rzeką
Kamienną, zlokalizowanej przy drodze gminnej 302002T - ul. F. Focha w Ostrowcu
Świętokrzyskim”, jednocześnie na podstawie art. 286 ust.1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści
SWZ.
Pytanie nr 1
Czy zamawiający dysponuje kosztorysem ofertowym w wersji edytowalnej jeśli tak to prosimy
o udostępnienie.
Odpowiedź
Zamawiający przekazuje edytowalną wersję kosztorysu ofertowego.
Pytanie nr 2
W przedmiar robót brak pozycji zakup i montaż prefabrykowanych desek gzymsowych
polimerobetonowych, które widnieją na rysunkach . Czy należy je uwzględnić w wycenie.
Odpowiedź
Deski gzymsowe należy uwzględnić w cenie elementów prefabrykowanych pomostu pozycja 9 przedmiaru robót.
Pytanie nr 3
Gdzie należy skierować ruch pieszych podczas prowadzenia prac remontowych. Czy istnieje
możliwość zamknięcia obiektu mostowego na czas prowadzenia prac remontowych.
Odpowiedź
Kładka na czas remontu zostanie wyłączona z użytkowania.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuści zmianę technologii wykonania płyty pomostu z płyt
prefabrykowanych na płytę wylewną na mokro.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu wykonania płyty pomostowej. Płytę
należy wykonać zgodnie z technologią wskazaną w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu w SWZ Rozdział 5 pkt. 4. Ppkt. 1) ZDOLNOŚĆ
TECHNICZNA LUB ZAWODOWA :
„ Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 1) posiada wiedzę
i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj: − w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty polegające na wykonaniu
remontu obiektów mostowych za kwotę min. 250.000,00 zł brutto każda z nich, potwierdzone
referencjami”
na zapis
„Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 1) posiada wiedzę
i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj: − w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty polegające na wykonaniu
remontu lub budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji obiektów mostowych za kwotę
min. 250.000,00 zł brutto każda z nich, potwierdzone referencjami”.
Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SWZ Rozdział 5 pkt. 4. ppkt. 1) na zapis:
„1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
tj.:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej dwie
roboty polegające na wykonaniu remontu, budowie lub przebudowie obiektów
mostowych za kwotę min. 250.000,00 zł brutto każda z nich, potwierdzone referencjami.”
Pytanie nr 6
W projekcie brak jest szczegółu połączenia płyty kładki z konstrukcja stalową kładki. Prosimy
o doprecyzowanie projektu.
Odpowiedź
W załączeniu przekazujemy dokumentację rysunkową ze szczegółem połączenia pomostu
ze stalowymi dźwigarami kładki.
Pytanie nr 7
Prosimy o podanie grubości wykonania żywicznej nawierzchni pomostu.
Odpowiedź
Zgodnie z dokumentacją projektową (rys 003) należy zastosować nawierzchnię żywiczną
grubości 5mm.
Pytanie nr 8
Prosimy o doprecyzowanie jakie przykrycie dylatacyjne należy zamontować na kładce.
Odpowiedź
Należy zastosować dylatacje jednomodułowe ± 20mm.
Pytanie nr 9
W projekcie deska gzymsowa polimerobetonowa ma wysokość 50 cm natomiast beton płyty
kadki wys. 14 mm. W naszej opinii 36 cm niezamocowanej deski to stanowczo za dużo, istnieje
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możliwość jej uszkodzenia. Czy jest możliwość zmniejszenia wysokości desek gzymsowych
do 30 cm.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wysokości desek gzymsowych do 30 cm.
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, oraz wprowadzoną modyfikacja SWZ Zamawiający
dokonuje zmiany:
• terminu składania ofert na 7 kwietnia 2021 r. godzina 1000 (Rozdział 18 pkt 2),
• terminu otwarcia ofert na 7 kwietnia 2021 r. godzina 1100 Rozdział 18 pkt 4),
• termin związania ofertą na – do dnia 6 maja 2021 r. (Rozdział 16 pkt 1).
Równocześnie dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu ww. zakresie.
Pytania zadane przez Wykonawcę i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego oraz
wprowadzona modyfikacja SWZ, stanowią integralną część Specyfikacji Warunków
Zamówienia.
Z up. Prezydenta Miasta
Piotr Dasios
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
W załączeniu:
1.Edytowalna wersja kosztorysu ofertowego.

2.Dokumentacja rysunkowa.
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