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    Uczestnicy postepowania przetargowego  

                     W związku z zapytaniami  z dnia 20 i 21 lipca 2016 roku   Gmina Mielec udziela 

odpowiedzi : 

Pytanie nr1  

Oględziny dokonane na obiekcie wskazują że jest on dalece nie typowo zaprojektowany w 

sposób odbiegający od ogólnie przyjętych norm projektowania obiektów mostowych. Wywiad 

środowiskowy, który przeprowadziliśmy wskazuje, że były bardzo duże problemy z przekazaniem 

obiektu do użytku po przebudowie. Czy zatem jest prawdą, że zaraz po wykonaniu obiektu w 2007r i 

przekazaniu go do użytkowania nastąpiło krytyczne ugięcie przęsła nurtowego, kt6re wymagało 

ograniczenia ruchu na kładce I a co w konsekwencji wymagało doprojektowanie i wykonanie 

wzmocnień przęsła kładki?  

W związku z czym w jakim zakresie możliwe jest dopuszczalne obciążenie robocze 

pomostu/przęseł z uwagi możliwość zastosowania technik (maszyn, urządzeń) na potrzeby 

wykonywania robót budowlanych, które będą powodować dodatkowe obciążenia przęseł?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie nr2  

Oględziny balustrad kładki, które podlegają renowacji oraz udostępniona dokumentacja 

wskazują, że sposób zastosowanego rozwiązania zamocowania balustrad do pomostu ( w sposób 

pośredni) budzi duże wątpliwości co do nośności i trwałości z uwagi na ich mocowane do czoła półki 

ceownika, który z kolei przymocowany jest do skorodowanej blachy pomostu. Połączenia w postaci 

spawów są mocno skorodowane i w niektórych miejscach występują o niewystarczalnej długości spoin. 

W związku z czym w ocenie Wykonawcy istnieje bardzo poważne ryzyko oderwania bariery lub co 

najmniej jej znacznego odgięcia/deformacji w trakcie wykonywania prac renowacyjnych. Kto w takim 

przypadku odpowiada za naprawę bariery, która co do istoty musi zakładać modernizację jej  

mocowania?  
 

 

Dotyczy postępowania przetargowego: "Renowacja i naprawa elementów wyposażenia pomostu kładki 

nad rzeką Wisłoka w miejscowości Mielec - Podleszany"  



 

 

 

 

Pytanie nr5  

Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie kładki na czas prowadzenia robót 

Odpowiedź: 

 

Ad. 1 

Zaraz po montażu przęsła nurtowego istotnie zanotowano jego ponadnormatywne ugięcie. W 

następstwie przygotowana w 2008r. ekspertyza kładki wykazała konieczność wzmocnienia nadmiernie 

ugiętego przęsła. Wystąpiła konieczność inwentaryzacji i zaprojektowania zmian, a następnie 

wykonania prac wzmacniających konstrukcję przęsła ustroju nośnego zgodnie z projektem 

wzmocnienia przęsła kładki .  

Na dzień dzisiejszy kładka dla pieszych jest dopuszczona do użytkowania, zatem spełnia 

wymagania w zakresie dopuszczalnego obciążenia  tłumem wg PN- 85/S-10030.  

Technologię prac obejmującą obciążenia w czasie remontu kładki typu: materiałami 

budowlanymi, urządzeniami montażowymi , rusztowaniami, maszynami transportowymi i roboczymi 

itp. opracuje Wykonawca we własnym zakresie biorąc pod uwagę dopuszczalne obciążenie użytkowe.  

Zgodnie z protokołem okresowej kontroli rocznej obiektu mostowego z 2015r. aktualna nośność spełnia 

wymagania bezpiecznego jej użytkowania. 

Ad. 2 

Oferent powinien ocenić stan balustrad i wykonać tak zlecenie aby nie prowadzić do ich 

uszkodzeń. Oferent odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku wykonywania przez niego 

zamówienia. W cenie wykonania zgodnie SST „M-14.00.00. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów 

stalowych”  zawarty jest koszt „naprawa i odtworzenie połączeń spawalniczych balustrad”. W związku 

z czym oferta Wykonawcy powinna obejmować koszty ewentualnych napraw i odtworzenia połączeń 

balustrad. 

 

Pytanie nr 3  

Stalowa konstrukcja pomostu kładki jest mocno skorodowana, a dodatkowo spękana jest warstwa 

nawierzchni bitumicznej, która podlega uszczelnieniu, której to minimalna grubość wynikająca z 

dokumentacji wynosi ok. 2 cm na stalowej płycie pomostu. W związku z czym prawdopodobnie blacha 

pomostu od strony nawierzchni może być W niektórych miejscach w zaawansowanym w stopniu korozji. 

Zatem jaki zakres prac należy przyjąć do wykonania w ramach zamówienia w przypadku, kiedy po 

odsłonięciu blachy pomostu przy wymianie dylatacji lub wykonywaniu wymiany wpustów zakres 

skorodowania blach będzie znaczny, po czyjej wówczas stronie spoczywa finansowanie ewentualnych 

wymiany części blach i ich wspawania lub zabezpieczenia antykorozyjnego na znacznym obszarze?  

Pytanie nr4  

Wzdłuż ceownika podestu elementu balustrady podlegającego renowacji zabezpieczenia 

antykorozyjnego, podwieszony jest przewód zasilający w energię elektryczną lampy oświetleniowe kładki. 

W ocenie Wykonawcy wykonanie prawidłowe renowacji powłoki malarskiej na tym obszarze gdzie Jest 
podwieszony kabel energetyczny wymagać będzie jego tymczasowe wyłączenie z zasilania i ewentualny 

demontaż. Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie oświetlenia kładki na okres renowacji powłoki 

malarskiej w zakresie niezbędnym do jej wykonania na przedmiotowym obszarze?  



 

 

Ad. 3 

W przypadku konieczności wymiany części blach w zakresie niezbędnym wynikającym 

z nośności i trwałości pomostu kładki w ramach prac remontu dylatacji i wpustów są po stronie oferenta.  

W cenie wykonania zgodnie SST M-15.00.00- Odwodnienia pomostu i M-17.00.00. – Dylatacje, 

zawarty jest koszt odpowiednio: „odtworzenie izolacji, powłok antykorozyjnych stalowej blachy w 

wokół wpustu , „naprawa ewentualnie odtworzenie widocznych uszkodzonych elementów stalowych 

wnęki dylatacyjnej  i odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej płyty pomostu - powłokami 

malarskimi” 

W związku z czym oferta Wykonawcy powinna obejmować koszty ewentualnych wymiany 

blach pomostu , ich części jak i prac odtworzeniowych w obrębie dylatacji i wpustów.   

Ad. 4 

Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia oświetlenia kładki na okres renowacji, jednakże 

wszystkie formalności związane z wyłączeniem Wykonawca musi uzgadniać z właścicielem linii 

elektrycznej PGE Dystrybucja oddział Mielec. 

 

Ad.5 

 Zamawiający dopuszcza tylko częściowe zamknięcie kładki  

 

 

 

 

Osoba do kontakt: A. Bieniek tel. 17 774 56 46,a.bieniek@ug.mielec.pl 

 

 

           Wójt Gminy Mielec  

      /-/ Józef Piątek 

 

 


