PnrzvnENT Mrnsrn Gnvxt
8r-j\z
teleJon (centrala):

Gdynia, AL Marszalka Pilsudskiego 5z/54

5B-66-88-ooo;Jax: 5B-62'o9-7 9B; e-mail: umgfunia@gfunia,pl; www,gdlnia.pI

uIR.271 .1.2.2016.DW

Gdvnia" dnia 24.03.2016 r.

Wg rozdzielnika
Dotyczy: przetargt nieograniczonego o wartoSci r6wnej lub przekraczajqcej 5 225 000 euro na robotg
budowlan4 pn.: o,Budowa parkingu przy ul. Witomifiskiej 72174 w Gdyni wraz
z rozbudow4 ul. Witomirfiskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni'o

W odpowiedzi na pytania Wykonawc6wo wyjaSniam:
Pltanie nr 5
Z projektu wynika, i2 nale?y nawierzchnie chodnik6w wykonad z p$ki betonowej o wymiarach
20x20x8 cm o fakturze zl<ruszywa plukanego koloru bialego. Czy Zamawiaj4cy dopu5ci zastosowanie
pfrtki betonowej spelniaj4cej wymagania o dw6ch wymiarach 20x20 cm i 20x30cm (zestaw
kombinowany)?
OdpowiedZ:

Zamawiaj1cy nie wyraila zgody na zastosowanie pfdek o dw6ch wymiarach 20x20 cm i 20x30cm
(zestaw kombinowany). Zgodnie z zal4cznikiem nr 6 do SIWZ - projekt wykonawczy, branaa
drogowa, Zamawiaj4cy wymaga wykonania nawierzchni chodnik6w z plytek betonowych
o wymiarach 20x20x8 cm, o fakturze zkruszywa plukanego koloru bialego, ukladanych w prostok4t.

Pltanie nr 6
Dot. Pkt. 3,6 ppkt 27 - zwracamy sig o potwierdzenie,2e koszty przeniesienie stragan6w nie le24 po
stronie Wykonawcy.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy potwierdza, i?kosrty przeniesienia stragan6w nie le24 po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 7

Prosimy o informacjQ, czy material rozbi6rkowy jest wlasnoi;ciq zamawiajqcego czy wykonawcy.
Je2eli jest wlasnoSci4 zamawiaj4cego proszg o sprecyzowanie informacji dotycz4cej sposobu
skladowania iprzewozu na miejsce docelowe.
OdpowiedZ:

Zamawiaj1cy informuje, i2 zgodnie z dokumentacj4 projektow4 i specyfikacj4 techniczn4 wykonania i
odbioru robot (zalyczniki nr 6, 6a i 7 do SIWZ), czgic material6w pochodz4cych z rozbiorki winna
by6 wykorzystana do ponownego wbudowania.
Pozostale materia\y z rozbiorki. nadaj4ce sig do ponownego wbudowania, poza elementami
wskazanymi w pkt 3.6 ppkt 4) i 5) SIWZ, Wykonawca winien przekazaf protokolarnie do Zarz4du
Dr6g i Zieleni w Gdyni, zgodnie ze zmienion4 tre$ci4 pkt 3.6. ppkt 47) SIWZ, zmodyfikowan4
niniejszym pismem.
Plrtanie nr

8

Zgodnie z SIWZ pkt. 3.6. 1 k) dla czg6ci
unieszkodliwienie drewnianych kl6d w iloSci
zamieszczenie w odpowiednim przedmiarze rob 6t.

A przedmiot zam6wienia obejmuje wry6z i
3 srt. Proszg o sprecyzowanie pozycji otaz

OdpowiedZ:

Zamawiajqcy informuje, i2 nie uzupelni przedmiaru rob6t. Zgodnie z pkt 18.9. SIWZ, przedmiar
rob6t, dol4czony do SIWZ jako zal4cznik nr 8, jest wyl4cznie dokumentem informacyjnym, z kt6rego
Wykonawca moZe skorzystad, ale nie ma takiego obowi4zku.
Pytanie nr 9
Czy zamawiaj4cy posiada wszelkie uzgodnienia i decyzje od wla$ciwych gestor6w sieci?

OdpowiedZ:

Zamawiaj1cy informuje, i2 posiada wszelkie uzgodnienia i decyzje od wta$ciwych gestor6w sieci,
niezbgdne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg dla czgSci A przedmiotu zam6wienia oraz
decyzji o zezwolenitnarcalizacjg inwestycji drogowej dla czg6ci B przedmiotu zam6wienia.
Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie zapis6w

w pkt. 3.6 ppkt. 4) Przedmiot

zam6wienia dla czg(;ci

A

nie

obejmuje:
a) Rozbi6rki wia/- szt. 2
b) Rozbi6rki garairy blaszanych szt.2

c) Demonta? br amy wj azdowej prowadzqcej na cmentarz

Demontaz slupa oSwietleniowego wraz z tymczasowym zasilaniem napowietrznym
poprowadzonym z budynku administracyjnego ZCK
e) Rozbi6rki nawierzchni z ptyt YOMB - utwardzenie tymczasowego placu skladowego dla ZCK
f) Usunigciu zgromadzonych material6w na tymczasowym placu skladowym
g) Wycinki drzew i krzew6w
h) Nasadzefr drzew, krzew6w, traw, bylin ipnqczy.
Ponadto prosimy sprecyzowa6 w jakim czasie i przez kogo zostan4 wykonane ww prace oraz kto
bgdzie je koordynowal.

d)

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy potwierdza, i2 zgodnie z zapisem pkt 3.6.ppkt 4) SIWZ:
,,4) Przedmiot zam6wienia dla czg1ci A nie obejmuje:

a) rozbi6rki wiat szt.2,
b) rozbi6rki garaLy blaszanych szt.2,
c) demontazu bramy wjazdowej zlokalizowanej przlz drodze z ptlt YOMB prowadzqcej na cmentarz,
d) demontaZu sfupa oSwietleniowego wraz z tymczasowym zasilaniem napowietrznym
poprowadzo nym z budynku administracy jne go ZCK,

e) rozbi6rki nawierzchni
0

z ptff YOMB, stanowi4cej utwardzenie tymczasowego placu skladowego

dlaZCK.
usunigcia zgromadzonych na tymczasowym placu skladowym, material6w budowlanych,
metalowych kontener6w na odpady i innych element6w stanowi4cych wlasno66 ZCK,kt6re ZCK
usunie we wlasnym zakresie;

g) wycinki drzew i krzew6w, kt6ra zostanie wykonana w ramach odrgbnego zam6wienia,
h) nasadzefi drzew, krzew6w, traw, bylin i pn4czy (zgodnie z podpunktem 1m), w

miejscach
przewidzianych w dokumentacji pod nasadzenia nalezy wykona6 trawniki."
Zamawiajqcy informuje , i2 prace wymienione w ppkt a) - 0 zostan4 wykonane przez ZCK w Gdyni
przed przekazaniem placu budowy Wykonawcy wybranemu w drodze przetargu. Wycinka drzew
i krzew6w z ppkt g) zostala zrealizowana, natomiast nasadzeh drzew, krzew6w, traw, bylin i pn4czy
dokona Biuro Ogrodnika Miasta w terminie po zakonczeniu umowy z Wykonawc4 rob6t,
P)danie nr 11

Czy w sl.tuacji nie wykonania prac prowadzonychprzez Energa Operator S,A i Energa O3wietlenie
Sp. Z o.o. w terminie wskazanym w pkt. 3,6 ppkt. 7) od 04.05.2016 do 15.06.201.6 z przyczyn
niezaleiznych o wykonawcy zadania,,Budowa parkingu przy ul. Witomifiskiej 72174 w Gdyni wraz z
rozbudow4 ul. Witomiriskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni" Zamawiaj4cy doprtszcza
wydluzenie terminu wykonania zadania.
OdpowiedZ:

Zgodnie z pkt 20.12. ppkt a) SIWZ, Zamawiq4cy dopuszcza moZliwoSd zmiany ustalef zawartej
umowy w stosunku do tre6ci oferty Wykonawcy w zakresie terminu zakoiczenia realizacji rob6t i
zgloszenia gotowo$ci do odbioru na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem ze zmianata
wynika z okoliczno$ci kt6rych Wykonawca nie m6gl przewidziet na etapie skladania oferty i nie jest
przezniego zawiniona.
Pytanie nr 12

Czy zamawiajqcy dysponuje

w

obrgbie terenu na kt6rym bgd4 prowadzone roboty budowlane
jako zaplecze budowy,

dz\ahkami, kt6re mozna by bylo zaadoptowa6

OdpowiedZ:
Zgodnie z pkt 3.6 ppkt 49) SIWZ, Zamawiajqcy nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy oraz terenu
na czasowy odklad mas ziemnych onz material6w z rozbiorki. Obowi4zek organizacji placu budowy
spoczywa na Wykonawcy.
P)'tanie nr

13

Prosimy o potwierdzenie zapisu w pkt. 3.6 ppkt. 53) SIWZ ,, Wykonawcarealizuj4c roboty kanalizacji
deszczowej zobowi4zany jest do:
a. Zweryfikowania przy udziale geologa wsp6iczynnika filtracji gruntu w miejscu lokalizacji zbiornika
retencyj no

- rczs 4czaj4ce

go

b. Opracowania projektu zbiornika retencyjno (.........)

c.

rozsqczaj4cego

PrzedloZenia projektu powyzszego zbiornika
Inwestorskiemu oraz Autorskiemt i ZD|Z w Gdyni.

do

dla wybranego typu

skrzynek.

akceptacji Zamawiaj4cemu, Nadzorowi

OdpowiedZ:

Zamawiq4cy potwierdza, iiz zapis w pkt 3.6. ppkt 53) SIWZ brzmi:
,, 53) Wykonawca realizq4c roboty kanalizacji deszczowej zobowiqzany jest do:

a) zweryfikowania
b)
c)
d)
e)

f)

przy udziale geologa wsp6lczynnika filtracji gruntu w miejscu lokalizacji

zbiornika retencyj no - r ozsqczajacego,
opracowania projektu zbiornika retencyjno - rozs4czaj4cego dla wybranego typu skrzynek. W
obliczeniu pojemnoSci zbiornika nale|y przewidziel dodatkowo wsp6lczynnik bezpieczefstwa o
odpowiedniej wartoSci oraz dodatkow4 pojemnoSd wynikajqc1 z ilo{ci w6d powstajqcych z
opadu o natgzeniu 15 l/s'ha,
przedlohenia projektu powyZszego zbiornika do akceptacji Zamawiaj4cemt, Nadzorowi
Inwestorskiemu oraz Autorskiemu i ZD\Z w Gdyni,
zaprojektowania zbiornika w spos6b umoZliwiaj4cy inspekcjg kamerami CCTV i czyszczenie
dla kaZdego ci4gu skrzynek,
wykonywania zbiornika retencyjno - rczs1czaj4cego przy udziale Nadzoru Inwestorskiego oraz
Autorskiego , ZD|Z w Gdyni orazprzedstawiciela producenta skrzynek,
opracowania instrukcji uZ1'tkowania zbiornika retencyjno - rozs4czai1cego."

Pytanie nr 14

Prosimy o sprecyzowanie gruboSci warstwy ods4czaj4cej projektowanej konstrukcji nawierzchni
miejsc postojowych (Meba) oraz miejsc postojowych dla os6b niepelnosprawnych'
OdpowiedZ:

Zamawiaj4cy informuje, i2 zgodnie z rys. nr 4 - przekroje konstrukcyjne w projekcie wykonawczym
braniry drogowej, grubo6i warstwy ods4czaj4cej projektowanej konstrukcji nawierzchni miejsc
postojowych winna wynosii:
- dla miejsc postojowych zpLlfr.typu Meba gr. 10 cm - warstwa ods4czajqca l2cm,
- dla miejsc postojowych dla os6b niepelnosprawnych z kostki betonowej typu T-T gr. 8cm
warstwa

o

ds4czaj qca 1 4cm.

Pltanie nr i 5
Prosimy o wyjaSnienie pozycji 55 Przedmiar drogowy - ,,'W-wa Scieralna - kostka betonowa l0l20cm
gr 8 cm (ze stanu istniej4cego 70%), podsypka cementowo-piaskowa I:4 gr 3cm (ul. Witomifska chodnik) - 89 m2 - naleZy rozumie6 2e 7 0 Yo z 89 m2 bgdzie stanowii materiat rozbi6rkowy ?
OdpowiedZ:
W ocenie Zamawiaj4cego wbudowany w pozycji 55 material, bgdzie
istniej4cej nawierzchni z kostki betonowej 10120 cm gr. 8cm.

w caloSci pochodzii zrozbi6rki

Pytanie nr 16

Czy zamawiaj4cy doplszcza calkowite zamknigcie ul. Witomifiskiej

w

godzinach wieczornych

i nocnych w celu wykonania rob6t bitumicznych?
OdpowiedZ:

Zamawiaj4cy informuje, iz warunki zajgcia pasa drogowego okresli Zarzqd Dr6g
rozpatrzeniu wniosku zloionego przez Wykonawca rob6t.

i Zielni w Gdyni

po

Pytanie nr 17

Prosimy

o

potwierdzenie, 2e Zamawiaj1cy zalyczyl

do SIWZ calq dokumentacjg

projektow4

i techniczn4 potrzebn4 do wykonania przedmiotu zam6wienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna
i odnvierciedla stan faktyczny w zakresie warunk6w realizacji zam6wienia, zaS brak jakichkolwiek
dokument6w istotnych dla oceny warunk6w realizacji inwestycji nie obciqLa Wykonawcy.
OdpowiedZ:

Zamawiajqcy udostgpnil Wykonawcom cal4 posiadan4 dokumentacjg dotycz4c4 wykonania
przedmiotu zam6wienia oraz informuje, i2 opisal przedmiot zam6wienia przy pomocy dokumentacji
projektowej, wykonanej przez biuro projekt6w, ktore zlo?ylo oSwiadczenia o jej kompletnoSci, oraz
dyspozycji rozdziaht 3 SIWZ.
Jednocze$nie Zamawiaj4cy przypomina, i2 Wykonawca jest zobowiqzany do uzupelnienia
i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wszelkich opracowaf wymienionych
w specyfikacjach technicznych i w rozdziale 3 SIWZ, w tym do opracowania i uzgodnienia projektu
zbiornika retencyjno -rozs1czaj4cego (zgodnie z pkt 3.6. ppkt 53) SIWZ),
Plrtanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiaj4cy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zam6wienia, kt6re zachowuj4
wazno36 na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brak6w w tym zakresie nie obciqLajq
wykonawcy.
OdpowiedZ:

A przedmiotu zam6wienia bgdzie realizowana na podstawie
decyzji o pozwoleniu na budowg, a cze66 B przedmiotu zamowienia - na podstawie decyzji o
zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej, ktore Zamawiajqcy przekaie wybranemu Wykonawcy
w dniu podpisania umowy.
OdnoSnie innych uzgodnief - jak odpowied1na pytanie nr 17.
Zamawiajqcy przypomina, 2e czgSd

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie,2e Zamawiajqcemu przysluguje prawo dysponowania nieruchomoSci4 na
cele budowlane w zakresie calego terenu, na kt6rym bgdzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obci4Zaj4 wykonawcy.
OdpowiedZ:

Zamawiaj4cv posiada decyzjg o pozwoleniu na budowE dla czg{ci A przedmiotu zam6wienia oraz
decyzjE o zezvvoleniu na realizacjg inwestycji drogowej dla czg5ci B przedmiotu zam6wienia, co
oznacza,2e Zamawiaj4cemu przys{uguje prawo do dysponowania nieruchomoSci4 na cele budowlane
w zakresie calego terenu, na kt6rym bEdzie realizowana inwestycja.
Pytanie nr 20

potwierdzenie, 2e w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blgdnie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikaj4cego z dokumentacji
projektowej zal4czonej do SIWZ i stanowi4cej podstawg wyceny oferty, w przypadku koniecznoSci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zam6wienia ulegnie stosownemu wydluzeniu.

Prosimy

o

OdpowiedZ:

Naprawa lszkodzeh uzbrojenia podziemnego terenu, znajduj4cego sig na terenie budowy, zar6wno
uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiaj4cego, naleZy do
przedmiotu zam6wienia, a zgodnie z art. 29 - 31 ustawy Prawo zam6wief publicznych, okreSlenie
przedmiotu zam6wienia j est uprawnieniem Zamaw iai1ce go
Zamawiaj4cy oczekuje zatem z\ohenia oferty na wykonanie przedmiotu zam6wienia w spos6b nie
powoduj4cy uszkodzeri uzbrojenia podziemnego, uwzglgdniaj4cej ewentualne naprawy uszkodzonego
uzbrojenia podziernnego (zar6wno zinwentaryzowanego jak i niezinwentaryzowanego) w ryzyku
ryczahu.
OdnoSnie przebudowy koliduj4cego uzbrojenia Zamawiaj4cy wyja5nia, i2 w zwi1zku z mozliwo$ci4
napotkania na niezinwentaryzowane lub blgdnie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, wymaga
od Wykonawcy wykonania wykop6w pr6bnych i kontrolnych pod k4tem nie przewidzianych w
.

dokumentacji projektowej

kolizji

istniej4cego uzbrojenia

zam6wienia (pkt 3.6 ppkt 3c) SIWZ).
ZamawiajEcy informuje , i2 zgodnie z pkt 3 .6. ppkt 5 B) SIWZ:

z

robotami objgtymi przedmiotem

,,58) Do usunigcia kolizji stwierdzonychw trybie zapis1w podpunktu 3e) stosuje sig zapisy o robotach
dodatkowych, okreSlone w podpunkcie 59) i 60)".
Zamawiaj1cy bgdzie podejmowal decyzje o ewentualnym udzieleniu zamowieh z wolnej rgki na
roboty, kt6rych wykonanie okazalo sig konieczne w celu realizacji przedmiotu zam6wienia wskutek
zaistnienia okolicznoSci niemoZliwych wczeSniej do przewidzenia, wyl<raczaj4ce poza przedmiot
zam6wienia okreSlony w SIWZ, zgodnie zustawqPzp.
Jednocze6ni e ZamawiajEcy informuj e, i2 zgodnie z pkt 3 .6 ppkt 57) SIWZ:
,,57) Jezeli llykonawca w wyznaczonym terminie nie wykona wykop6w pr\bnych i kontrolnych, o
kt6rych mowa w podpunkcie 3e), a wystqpiq nie przewidziane w dokumentacji projektowej kolizje
istniejqcego uzbrojenia z robotami objgtymi przedmiotem zamfwienia, II/ykonawca zobowiqzany jest
do usunigcia tych kolizji we wlasnym zalcresie i na wlasny koszt tqcznie z opracowaniem ewentualnej
dokumentacji projektowej dla usunigcia tych kolizji".
Mozliwo5i zmiany terminu realizacji przedmiotu zam6wienia Zamawiaj4cy bgdzie analizowal
kaizdorazowo pod k4tem zgodno$ci zzapisamipkt20.I2. ppkt a) SIWZ..
Ponadto Zamawiaj4cy przypomina, i2 zgodnie z $ 8 ust. 12 projektu umowy:
,,L\/YKONAI4/CA zobowiqzany jest do przebudowy kolidujqcego z robotami istniejqcego uzbrojenia
podziemnego terenu, uwidocznionego na przekazanych przez ZAMAWIAJ,ICEGO planach uzbrojenia
podziemne go ter enu w ramach ust alone go wynagr odzenia ryczaltow e go ".
Pytanie nr 21

Prosimy

o

potwierdzenie, 2e przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty o

znaczeniu historycznym, bgdzie to skutkowalo stosownym przedtuheniem terminu wykonania
zam6wienia, co najmniej o czas, w kt6rym wykonawca nie m6gl realizowal rob6t, a w przypadku
konieczno$ci wykonania rob6t nieprzewidzianych w dokumentacji zalqczonej do SIWZ na skutek
zaistnienia ww. okoliczno6ci, Wykonawca otrzymawynagrodzenie dodatkowe.
OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy bgdzie podejmowal decyzje o ewentualnym udzieleniu zam6wiefi na roboty dodatkowe,

w celu realizacji przedmiotu zam6wienia wskutek
zaistnienia okolicznoSci niemo2liwych wcze6niej do przewidzenia, wyhaczaj4ce poza przedmiot
zam6wienia okreSlony w SIWZ, zgodnie z ustaw1 Prawo zam6wiefi publicznych. Zamawiaj1cy
przypomina,2e zapisy odno6nie wykonania rob6t dodatkowych zostaly umieszczone w pkt J.6 ppkt
59) i 60) SIWZ orazw $ l ust. 6 pkt 59) i 60) zatqcznika nr 4 do SIWZ - projektu umowy.
MoZliwo66 zmiany terminu realizacji przedrniotu zam6wienia Zamawiaj1cy bgdzie analizowal
kaldorazowo pod k4tem zgodnoSci zzapisamipkt20.1,2. ppkt a) SIWZ.

kt6rych wykonanie okazalo sig konieczne

P:tanie nr 22
Prosimy o potwierdzenie, i2 w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunk6w geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczeg6lnoSci w przypadku koniecznoSci
wykonania rob6t odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przel<raczaj4cym zakres przyjgty do
wyceny oferty na podstawie zal4czonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zam6wienia ulegnie stosownemu wydluZeniu.
OdpowiedZ:

Zamawiaj4cy przypomina, i2 zgodnie z pkt 3,6 SIWZ, szczegolowy opis przedmiotu zam6wienia w
zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowi:

1)

dla czg6ci A:

projektowa - projekt budowlany (zat1cznik nr 6a) i projekt wykonawczy
(zalqczniknr 6) oraz dyspozycje zawatie w punkcie 3.6,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (zal4czniknr 7)
2) dla czg$ci B:
a) dokumentacja projektowa - projekt budowlany (zat1cznik nr 6b) i projekt wykonawczy
(zal4czniknr 6) oraz dyspozycje zawarte w punkcie 3.6,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (zat1czniknr 7).
Stosownie do zapisu pkt 18.7. SIWZ, cena oferty stanowii bgdzie ryczaltowe i ostateczne
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zam6wienia, niezaleLne od rozmiaru rob6t
budowlanych, Swiadczeri uslugi nadzoru autorskiego i innych Swiadczef oraz porloszonych przez
Wykonawcg koszt6w ich realizacji. Wykonawca nie bgdzie m6gt 2qdad podwyZszenia wynagrodzenia,
chociaitby w czasie zawarcia umowy nie mo2na bylo przewidziec rozmiaru lub koszt6w tych rob6t i
innych Swiadczeri.

a) dokumentacja

Odno$nie moZliwo6ci otrzymania dodatkowego wynagrodzenia
zam6wienia - jak odpowied?na pytanie nr 2l.
Pytanie nr 23

i

wydluZenia terminu wykonania

w

przypadku wyst4pienia brak6w lub blgd6w w zakresie opisu
w dokumentacji zatqczonej do SIWZ i stanowi4cej podstawg
wyceny oferty, w przypadku konieczno6ci wykonania rob6t wynikaj4cych z zaistnienia ww.
okolicznoSci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zam6wienia
ulegnie stosownemu wydfu 2eniu.

Prosimy

o

potwierdzenie, 2e

przedmiotu zam6wienia okreSlonego

OdpowiedZ:
Jak odpowie dL na pfianie nr

2l

i 22.

Pytanie nr 24

W nawi4zaniu do postanowienia Rozdzialu 3 pkt. 3.6 SIWZ prosimy o wyjaSnienie, czy Zamawiaj1cy
posiada wiedzg o ewentualnych kolizjach rob6t innych podmiot6w z robotami przewidzianymi do
wykonania w ramach niniejszego postgpowania, a jeSli tak, to prosimy o wskazanie zakresu tych
rob6t, planowanych termin6w ich realizacji i okre6lenie wpf.wu narcalizacjg niniejszego przedmiotu
zam6wienia.
OdpowiedZ:

Zamawiajqcy informuje, iz wiadome Zamawiaj4cemu kolizje rob6t innych podmiot6w, tj. Energa
Operator S.A. i Energa OSwietlenie Sp. z o.o., zostaly opisane w pkt 3.6. ppkt 5) - 9) SIWZ. Ponadto

Zamawiaj1cy przypomina o obowi4zku wykonania przez Wykonawcg wykop6w pr6bnych i
kontrolnych pod k4tem nie przewidzianych w dokumentacji projektowej kolizji istniej4cego
uzbrojenia z robotami objgtymi przedmiotem zam6wienia (pkt 3.6. ppkt 3e) SIWZ).
Pytanie nr 25

tre6ci $ 8 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze terminem wykonania
przedmiotu umowy jest data zakohczenia rob6t i zgloszenia wykonanych rob6t do odbioru
W

nawi4zaniu do

kofcowego, potwierdzona przez inspektora nadzoru. Zwracamy uwagg, i2 okolicznoSd wykonania
wszystkich rob6t objgtych zakresem zam6wienia jest okoliczno6ci4 faktycznq, a protok6l odbioru
koricowego stanowi jedynie potwierdzenie ww. stanu faktycznego i pokwitowanie wywi4zania sig
przez wykonawag zjego zobowiqzania. Co wigcej, umowa nie precyzuje ram czasowych zakoriczenia
procedury odbiorowej, tym samym ostateczny termin podpisania protokolu odbioru przez
Zamawiaj4cego jest calkowicie niezaleiny od wykonawcy.
OdpowiedZ:
Zamawiaj1cv przypomin a, i2 zgodnie z zapisami rozdzia\u 3 i rozdziatu 7 SIWZ oraz projektu umowy
- zal4cznika nr 4 do SIWZ, przedmiot zam6wienia obejmuje nie tylko wykonanie rob6t budowlanych
i zgNoszenie gotowoSci do odbioru, ale takhe odpowiednio uzyskanie pozwoleri na uzytkowanie lub

zloaenie zawiadomiefi we wlaSciwym organie nadzont budowlanego oraz przedloienie
Zamawiajqcemu uzyskanych ponvoleri lub dokumentu potwierdzaj4cego skutecznoSd Ech

zawiadomief,.

Dopiero przekazanie Zamawiaj4cemu dokumentacji odbiorowej i pozwolenia na uZlkowanie lub
skutecznego zawiadomienia ozfiacza wykonanie przedmiotu zam6wienia, poza czynno6ciami
wymaganymi od Wykonawcy w okresie rgkojmi i gwarancji.
Termin odbioru kofcowego zostanie .vq1lznaczony przez Nadz6r Inwestorski po zweryfikowaniu
dokumentacji odbiorowej i potwierdzeniu gotowo6ci do odbioru, zatem odbi6r koricowy potwierdza
nie tylko wykonanie rob6t budowlanych, ale i innych czynno6ci objgtych przedmiotem zam6wienia.
Ponadto Zamawiajqcy zwraaa uwagg, iz termin przeprowadzenia odbioru koficowego jest uzaleiniony
przede wszystkim od dziatah Wykonawcy, tj. od terminowoSci, kompletnoSci i poprawno6ci
sporzEdzenia przez niego dokument6w odbiorowych,

Pltanie nr 26
W nawi4zaniu do postanowienia $ 1 ust. 6 projektu umowy prosimy o wyjaSnienie i szczeg6lowe
okredlenie warunk6w udostgpnienia terenu budowy wlaScicielom infrastruktury oraz okreSlenie po
czyjej stronie bgd4 koszty przebudowy okre6lonej tym postanowieniu umowy oraz na jakich zasadach
ksztahowala sig bgdzie odpowiedzialno66 za teren budowy, w tym odpowiedzialnod6 kierownika
budowy wykonawcy w przypadku udostgpnienia terenu budowy innemu podmiotowi?

OdpowiedZ:

Okoliczno$ci i zasady udostgpnienia placu budowy Zamawiajqcy opisal w pkt 3.6 ppkt 5) - 9) SIWZ.
Zamawiaj1cy potwierdza, i2 koszty rob6t wykonywanych przez Energa Operator S.A. i Energa
O3wietlenie Sp. z o.o. zostanq poniesione przezte podmioty.
Zamawiajqcy zwraca uwagg, i2 obowrqzek koordynacji rob6t realizowanych na terenie budowy leZy
po stronie Wykonawcy, w tym takhe szczeg6lowe uzgodnienia z wykonawcami dzialaj4cymi na
zlecenie Energa Operator S.A. i Energa OSwietlenie Sp. z o.o.
Pt'tanie nr 27
Prosimy o jednoznaczne stwierdzenie czy przedmiotem zam6wienia jest wycinka drzew i krzew6w.
RozbieznoSci wynikaj4 z przedmiaru zieleni oraz tre6ci SWZ. JeZeli tak to czy zamawiaj4cv posiada
odpowiednie pozwolenia.
OdpowiedZ:

Zgodnie zpkt3.6. SIWZ:

- przedmiot zam6wienia dla czgSci A nie obejmuje wycinki drzew i krzew6w, kt6ra zostanie
wykonana w ramach odrgbnego zam6wienia (pkt 3.6. ppkt 49) SIWZ);
- przedmiot zam6wienia dla czg(ci B nie obejmuje wycinki drzew, kt6ra zostanie wykonana w ramach
odrgbnego zam6wienia (pkt 3.6. ppkt 5e) SIWZ).
Ponadto Zamawiaj4cy zwraaa uwagg,

niniejszej SIWZ jako zalycznik

i2 zgodnie z pkt 18.9. SIWZ, przedmiar rob6t, dol4czony do
dokumentem informacyjnyn, z kt6rego

nr 8, jest wytqcznie

wykonawca moze skorzysta6, ale nie ma takiego obowi4zku.
Pytanie nr 28

Prosimy wskazallokalizacjg nawierzchnizplytekpoz. 60,61,62,63 przedmiar drogowy.
OdpowiedZ:

Zamawiaj1cy informuje, i2 lokalizacja nawierzchni w/w pbtek zostaLa wskazana w dokumentacji
projektowej (zaNqcznik nr 6 do SIWZ) - Projekt drogowy- Rys. nr I "Plan sytuacyjny",
Pytanie nr 29

Czy zamawiaj4cy dopuszcza zamiang na inne pty'tki w pozycjach 60, 61, 62, 63 przedmiaru rob6t
drogowych.
OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy nie dopuszczazamiany pbrtek w pozycjach 60 - 62 przedmiaru rob6t drogowych.
Odno6nie pbrtek zpoz. 63 przedmiaru rob6t drogowych - jak odpowiedZ na py.tanie nr 5.

Pltanie nr 30
Prosimy o weryfikacjg iloSci warstwy Scieralnej z kostki betonowej w pozycji 56
rob6t drogol\ych.

i 65 przedmiaru

OdpowiedZ:

Zamawiaj4cy rwraca uwagg, i2zgodnie z pkt 18,9. SIWZ, przedmiar rob6t, dol4czony do niniejszej
SIWZ jako zat4cznik nr 8, jest wyl4cznie dokumentem informacyjn!fr, z kt6rego wykonawca moze
skorzystai, ale nie ma takiego obowi4zku. W ocenie Zamawiaj4cego ilo6ci podane w poz. 56 i 65
przedmiaru rob6t drogowych s4 poprawne.
Plrtanie nr 31
Prosimy o okre5lenie rodzaju materialu w pozycji 58 przedmiaru rob6t drogowych,
OdpowiedZ:

Zamawiaj4cy informuje, i2 nawierzchnig wjazdu w ul. Witomifskiej (do kaplicy pogrzebowej ZCK)
nale?y wykonad z rozebranego materialu, kt6ry podlega odzyskowi. PozostaN4 iloSi materiatu naleiry
uzupelni6 materialem nowym, takim samym jak material istniej4cy,

Pltanie nr 32
Dot. Przedmiaru Rob6t br. Sanitarna pkt. 11 Prosimy o potwierdzenie, 2e studnie rewizyjne opisane w
przywolanym punkcie majq Srednicg Dn1200 i poprawienie oczyvistej omylki pisarskiej.
OdpowiedZ:

Zamawiaj1cy potwierdza, i2

w

przedmiarze rob6t branzy sanitarnej

w poz. 11 winny by6 opisane

studnie rewizyjne o Srednicy Dn 1200. Jednocze6nie Zamawiaj4cy przypomina, i2 zgodnie z pkt 18.9.
SIWZ, przedmiar rob6t, dol4czony do niniejszej SIWZ jako zal4cznik nr 8 jest v,rylqcznie

dokumentem informacyjnym, zkt6rego wykonawca mohe skorzysta6, ale nie ma takiego obowi4zku,
zatem Zamawiaj4cy nie wprowadzi korekt do przedmiaru,
Pytanie nr 33

W nawi4zaniu do postanowienia w Rozdziale 10 punkt 10.2. SIWZ prosimy o potwierdzenie,

ze

Zamawiaj4cy wymaga zalqczenia do oferty wykazu rob6t sporz4dzonego wg zaLqcznika numer 3a do

SIWZ, obejmuj4cego roboty spelniaj4ce okreSlony przez Zamawiaj4cego warunek udziafu w
postgpowaniu, w iloSci niezbgdnej do wykazania spelniania tego warunku (tj. a) co najmniej trzy
roboty budowlane o wartoSci minimum 2 000 000,00 zl brutto kaLda w zakresie rob6t drogowych z
uzbrojeniem * w kaZdej robocie; b) co najmniej trzy roboty budowlane zawierajqce wykonawstwo
nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni co najmniej 700 m2 w ka2dej robocie; spelniaj4ce
wymagania rozdzia\u 9 punkt 9.1.1 SIWZ).
OdpowiedZ:

Zamawiajqcy potwierdza, i2 w wykazie rob6t o tre6ci odpowiadaj4cej zal4cznikowi nr 3a do SIWZ
Wykonawca winien podad tak4 ilo6i rob6t, kt6ra bgdzie v,,ystarczq4ca na potwierdzenie spelnienia
warunku opisanego w punkcie 9.1 ,1 SIWZ, tj. posiadania wiedzy i do3wiadczenia.

art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zam6wief
publicznych zmienia tre6d specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w ten spos6bo ie pkt 3.6.
ppkt 47) SIWZ otrzymuje brzmienie:
,,47) Materialy przeznaczone do ponownego wbudowania Wykonawca zobowi4zany jest demontowa6
z nale?5rt| staranno6ci4, tak aby mozliwe bylo ich ponowne wykorzystanie.
Materialy uzyskane z rozbiorki nawierzchni (frez z nawierzchni bitumicznych, kostka kamienna,
kostka betonowa, pl5rty betonowe, krawgZniki, oporniki i obrzela), a nadaj4ce sig ponownego
wbudowania, Wykonawca zobowi4zany jest posegregowac, oczy{ci6, vtoLy| na paletach i przekazat
protokolarnie do Zarzqdu Dr6g i Zieleni w Gdyni (zaladunek, rozladunek orazwry6z na odlegloS6 do
15 km)".
Ponadto Zamawiaj4cy modyfikuje tre66 projektu umowy - zalqcznika nr 4 do SIWZ, wprowadzaj4c
powy2szy zapis w $ 1 ust, 6 pkI 47). Zaktlalizowany projekt umowy Zamawiaj4cy zamieszcza na
stronie internetowej pod niniejszym pismem.

JednoczeSnie Zamawiaj4cy informujeo 2e na podstawie

Niniejsze pismo stanowi integraln4 czg56 Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
i modyfikuje jej tre56 w spos6b nie prowadz4cy do zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu.
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