
PREZYDENT MlASTA GDYNI
8i-^8z Gdynia, Al. Marszalka

tclefon (centrala): 66-88-000;/ax: 62-09-798; e-mail: umgdynia@gdytna.pl; www.gdynia.pl

UIR.271.11.11.2011.EW Gdynia,dnia 28.09.2011r

Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartosci r6wnej lub przekraczajacej 4 845 000 e
na wykonanie rob6t budowlanych: ,,Zintegrowany System Zarzadzania Ruchem
TRISTAR".

Pytanie nr 289 Dotyczy: punktu 3.5. 14) SIWZ
Zamawiaja^cy wymaga najp6zniej do 31 grudnia 2011 opracowac dokumenty
niezb^dne do wystaj>ienia z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji przedsi^wzi^cia EURO2012 dla zakresu etapu ' IV. Z
doswiadczenia na wykonanie takiej pracy potrzeba przynajmniej 6 tygodni a
podpisanie umowy moze nastaj)ic (patrzac na podobne przetargi, jakie juz si^
odbyly w Polsce) nawet po tym terminie. W zwiazku z tym prosimy o zmian?
wymogu wykonania powyzszego zadania do 31.12.2011 na wykonanie w
terminie 6 tygodni od podpisania umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje zapisy rozdzialu 7 w punkcie 7.5 SIWZ, kt6ry
otrzymuje brzmienie: ,,Opracowanie dla zakresu etapu IV wymaganych
dokument6w i przygotowanie wniosku o Wydanie Decyzji o Ustaleniu
Lokalizacji Przedsie_wzie_cia Euro2012 zgodnie z wymaganiami Ustawy o
przygotowaniu fmalowego turnieju Mistrzostw Europy w Pike Noznej UEFA
EURO 2012 w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy"
oraz w rozdziale 3 w punkcie 3.5 ppunkt 14) SIWZ, wykresla zwrot:
,,najp6zniej do 31 grudnia2011 roku".
Jednoczesnie Zamawiaja_cy modyfikuje zapis $ 4 ust. 1 punkt 9) projektu
umowy, kt6ry otrzymuje brzmienie: :
,,Wykonawca zobowiazany jest do opracowania, dla zakresu etapu IV,
wymaganych dokument6w i przygotowania wniosku o Wydanie Decyzji o
Ustaleniu Lokalizacji Przedsi^wzi^cia Euro2012 zgodnie z wymaganiami
Ustawy o przygotowaniu fmalowego turnieju Mistrzostw Europy w Pilce
Noznej UEFA EURO 2012 w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy".

Pytanie nr 290 Pkt 7.0 SIWZ - Termin realizacji umowy
Terminy wykonania poszczeg61nych etap6w realizacji przedmiotu zam6wienia
zostaiy okreslone w pkt 7.0 SIWZ (oraz g 4 wzoru umowy) poprzez wskazanie
konkretnych dat dziennych.
Sztywne okreslenie terminu wykonania przedmiotu umowy, w powiazaniu
z niemozliwoscia_ przewidzenia, kiedy zostanie zakonczone postepowanie o
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udzielenie zam6wienia publicznego, a tym samym podpisana umowa, rodzi
niebezpieczenstwo powstania niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy
(tzw. niemozliwosc pierwotna), co pociaj>a za soba^ bezwzgl$dna^ niewaznosc
umowy z mocy art. 387 g 1 kodeksu cywilnego. Ponadto Strona, kt6ra w
chwili zawarcia umowy wiedziala o niemozliwosci swiadczenia, a drugiej
strony z bl$du nie wyprowadziia, obowiajzana jest do naprawienia szkody,
kt6ra^ druga strona poniosla przez to, ze zawarla umow^ nie wiedzac
0 niemozliwosci swiadczenia (art. 387 $ 2 kodeksu cywilnego).
W zwi^zku z powyzszym zwracamy si$ z wnioskiem o zmian^ ww. zapis6w,
poprzez ustanowienie elastycznych termin6w wykonania poszczeg61nych
etap6w realizacji zam6wienia (np. x miesi%cy od dnia ....; x tygodni od dnia
zakonczenia etapuy itp.).

Odpowiedz: Zamawiaja_cy modyfikuje zapisy rozdzialu 20 SIWZ, w punkcie 20.12
dopisujajc ppunkt 9) oraz zapisy g 19 ust.2 projektu umowy dopisuja^c punkt
9), w brzmieniu:
,,terminu zakonczenia realizacji rob6t i zgloszenia gotowosci do odbioru etapu
1 i II, na wniosek Wykonawcy, w przypadku podpisania umowy po dacie
02.01.2012r , w taki spos6b, by okres zakonczenia realizacji rob6t i zgloszenia
gotowosci do odbioru etapu I byl nie kr6tszy niz 5 miesi^cy od daty podpisania
umowy, okres zakonczenia realizacji rob6t etapu II byl nie kr6tszy niz 9
miesi^cy od daty podpisania umowy, a okres zgloszenia gotowosci do odbioru
etapu II byl nie kr6tszy niz 10 miesi^cy od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 291 Pkt 3.7, ust. 4 n) SIWZ
Prosimy o udzielenie informacji, czy w dokumentacji przetargowej opisany

jest typ transpordera zapewniaja^cy zdalny odczyt?
Odpowiedz: Zamawiaja_cy informuje, ze ogranicza zakres przedmiotu zam6wienia i

rezygnuje z montazu transponder6w w kazdej studni telekomunikacyjnej. W
zwiajzku z powyzszym przedmiot zam6wienia nie obejmuje umieszczenia w
kazdej studni transpondera zapewniaja^cego zdalny odczyt.
Zamawiaj^cy modyflkuje tresc SIWZ odnosnie zakresu przedmiotu
zam6wienia w ten spos6b, ze na stronie 8, w rozdziale 3 w ust$pie 3.7 w
punkcie 4 wykresla podpunkt n) o tresci:
,,umieszczenie w kazdej studni transpondera z zapisanym numerem
identyfikacyjnym studni zapewniajajcym zdalny odczyt. Odczyt powinien byc
mozliwy z odleglosci 1 m bez otwierania pokrywy studni. Nalezy dostarczyc
po 5 czytnik6w dla kazdego Miasta."

Pytanie nr 292 Pkt 3.7, ust. 4 n) SIWZ
Prosimy o wyjasnienie, jakie studnie Zamawiajajcy ma na mysli? Prosimy
o doprecyzowanie lub wskazanie zestawienia studni w dokumentacji
przetargowej?

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie 291.
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Pytanie nr 293 Pkt. 3.7/4/n w SIWZ przewiduje umieszczenie w kazdej studni transpondera
co nie jest uj$te w pozostalych dokumentach. Czy Zamawiaja_cy potwierdza
koniecznosc ich zastosowania, jezeli tak to czy moze uzupelnic o powyzsze
dokumentacj^ uwzgl^dniaja^parametry techniczne transpondera?

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 291.

Pytanie nr 294 W nawia^zaniu do udzielonej przez Zamawiaj^cego odpowiedzi z dnia
31.08.2011r., dotycz^cej przedluzenia terminu skladania ofert na
,,Zintegrowany System Zarzadzania Ruchem TRISTAR" o 60 dni, tj. do dnia
21.11.2011 r, ponownie zwracamy si? z uprzejma^ prosba^ o zgod? na
wnioskowane przedluzenie.

Dokumentacja udostejpniona do analizy wymagan Zamawiaja^cego zawarta
jest w prawie 7,5 tysia^cach plik6w o obj^tosci niespelna 12 Gigabajt6w.
Chcielibysmy jeszcze raz podkreslic fakt, ze dokladna analiza takiej ilosci
dokument6w nie jest mozliwa w kr6tkim czasie, kt6ry jest aktualnie
wyznaczony na przygotowanie i ztozenie ofert.
Stanowisko Zamawiaj^cego o utrzymaniu terminu 05.10.201 lr , potwierdzone
w tresci 2-giej cz^sci odpowiedzi na pytania Wykonawc6w koliduje w
oczywisty spos6b z wymaganiem Zawartym w punkcie 18.8. SIWZ, kt6ry
brzmi:
,, Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczeg6lowe zapoznanie siq z
przedmiotem zam6wienia, a takze sprawdzenie warunk6w wykonania
zam6wienia i skalkulowania ceny oferty z nalezyta starannosciq_. "
Przygotowanie rzetelnej oferty na tak duzy i zlozony projekt, w wyniku
realizacji kt6rego Zamawiaja^cy oczekuje poprawy bezpieczenstwa oraz wielu
innych parametr6w ruchu drogowego wymaga znacznie dluzszego czasu.

Pragniemy zauwazyc, iz analiza dokumentacji do projektu Tristar wywoluje
wiele pytan i waJpliwosci Oferent6w, kt6re Zamawiaja^cy wcia^z wyjasnia
udzielaja^c odpowiedzi na kolejne pytania.
Jest niemalze pewne, ze cz^sc udzielonych odpowiedzi b^dzie miala wplyw
nie tylko na wyb6r rozwiajzan, kt6rych dotycza^ zapytania, lecz r6wniez na
inne, wsp61pracuja_ce elementy calego oferowanego systemu. Spowoduje to
koniecznosc zwr6cenia si^ o nowe oferty do podwykonawc6w, kt6rych
uwzgl^dnienie w finalnej ofercie lub nawet pozyskanie od podwykonawc6w
b$dzie niemozliwe z uwagi na brak czasu.

Zamawiajacy podeimuje bardzo duze ryzyko polegaiace na tym, ze
otrzyma od Oferent6w oferty sporzadzone z pominieciem nalezytej
starannosci, kt6rej brak wynika ze zbyt kr6tkiego czasu na szczeg61owa
analize znacznej czesci dokumentacji.

Brzmienie SIWZ w innym fragmencie punktu 18.8., kt6re stanowi, iz ,,W
wyniku nieuwzgl$dnienia okolicznosci, kt6re mogq wpfynqc na cen%
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zam6wienia Wykonawca ponosic b%dzie skutki bt%d6w w ofercie. " jak
pokazuje praktyka, tylko pozornie zabezpiecza interes Zamawiaja^cego.
Wielce prawdopodobna jest bowiem sytuacja analogiczna do zwia^zanej z
fragmentem autostrady A2, szeroko opisywana w ostatnim czasie.

Ponawiamy zatem raz jeszcze prosbe^ o przedhrzenie pierwotnego terminu o
dodatkowe 60 dni i stworzenie Oferentom mozliwosci zapoznania sie^ z cala^
udost$pniona^ dokumentacja^ oraz rzetelne skalkulowanie ceny, kt6rej
Zamawiaj^cy od nich oczekuje.

Odpowiedz: Zamawiaj^cy wyraza zgode^ na przediuzenie terminu skladania ofert do dnia
21.10.2011r.

Pytanie nr 295 Zgodnie z par 18 punkt 16 do SIWZ, Wykonawca ma uwzgl^dnic w kwocie
brutto odpowiednia^ stawke^ VAT bior^c pod uwag^ ze b^dzie ona wynosic
22% od 1 stycznia 2014. Z paragrafu 19 punkt 8 wzoru Umowy wynika, ze
Zamawiajajcy ma prawo do zmiany ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zam6wienia, tak aby nie ulegla zmianie wartosc netto.

W zwia^zku z powyzszym, o jakim zmniejszeniu wynagrodzenia brutto m6wi
Zamawiaj^cy skoro oferta miala juz uwzgl$dniac zmian$ stawki VAT w
wysokosci 22% od 1 stycznia 2014 roku?

Odpowiedz: 1. Zamawiaj^cy modyfikuje SIWZ w zakresie rozdziatu 18, odnosnie
nastejpuja^cych punkt6w kt6re otrzymuja^brzmienie:

a) punkt 18.12: ,,Cen^ netto oferty nalezy ustalic w spos6b umozliwiaja^cy
ustalenie oddzielnych wartosci netto dla kazdego elementu wyszczeg61nionego
w tabelach lb, lc i ld oraz w tabeli la pozycje od I do IV."
b) punkt 18.13: ,,Ustalona^ cen? netto dla zakresu obszarowego kazdego z
miast, obliczona^ jako sum$ wartosci netto poszczeg61nych element6w
wyszczeg61nionych w tabeli lb ( dla Gdyni), lc ( dla Sopotu) i ld ( dla
Gdanska), Wykonawca wpisuje do zbiorczej tabeli element6w la ,
odpowiednio pod pozycjami V, VI i VII."
c) punkt 18.14: ,,Cene^ oferty netto nalezy ustalic jako sume^ wartosci netto
element6w wyszczeg61nionych w zbiorczej tabeli element6w, stanowiacej
/ahfc/ .nik nr la do oferty. Cen? oferty brutto nalezy ustalic poprzez dodanic
do wartosci oferty netto wartosc podatku VAT w wysokosci obowiajzuj^cej
stawki podatku VAT."

2. Zamawiajajcy modyfikuje SIWZ w zakresie rozdzialu 18, w ten spos6b, ze
skresla w calosci punkt 18.16.

3. Zamawiajajcy modyfikuje wzory tabel element6w w taki spos6b, iz w kazdej
wyspecyfikowanej pozycji wykonawca zobowi^zany jest wskazac wyl^cznie
wartosci netto.

Pytanie nr 296 W nawiajzaniu do pytania powyzej, w jaki spos6b Zamawiajajcy zamierza
zmniejszyc wynagrodzenie brutto aby otrzymac ten sam poziom
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wynagrodzenia netto, jezeli Zamawiajajcy nie wie jakie wynagrodzenie netto
nalezne jest wykonawcy, ani nie zna stawek VAT zastosowanych do tabel
cenowych?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze ewentualna zmiana wynagrodzenia brutto w
zwiazku ze zmniejszeniem stawki podatku od towar6w i uslug zostanie
wprowadzona jako iloczyn podanych w tabelach element6w cen netto i
wlasciwej stawki tego podatku.

Pytanie nr 297 W zwi^zku z 2 powyzszymi punktami wnosi sie^ o zmiany zalajcznik6w
cenowych do wartosci netto lub dodanie do zai^cznik6w kolumny z informacja^
o zastosowanej stawce VAT dla kazdej pozycji.

Odpowiedz:Odpowiedzjak napytanienr 295

Pytanie nr 298 Z paragrafu 12 punkt 2 oraz par 19 punkt 8 wynika, ze Zamawiaj^cy ma
prawo do zmiany (zmniejszenia) ceny brutto w przypadku zmniejszenia stawki
VAT. Prosze^ o zmiane^ powyzszych paragraf6w tak aby zmiany ceny za
wykonanie przedmiotu zam6wienia ulegaly zmianie w przypadku kazdej
ustawowej zmiany podatku VAT. Zmiana stawek podatku VATjest niezalezna
od Wykonawcy i Wykonawca nie jest w stanie przewidziec rzeczywistych
stawek podatku VAT w okresie trwania Umowy.

Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do projektu umowy.

Pytanie nr 299 Zgodnie z paragrafem 11 punkt 2 wzoru Uniowy, Wykonawca ma zglosic
swoich podwykonawc6w. Co w przypadku jezeli podwykonawcy nie sâ  znani
na dzien podpisania Umowy?
Czy jezeli podwykonawcy zostana^ wybrani po podpisaniu Umowy to czy

podlegaj^temu samemu mechanizmowi platnosci, kt6ryjest opisany w par 13
punkt 15 Umowy?

Odpowiedz: Zamawiajajzy informuje, ze projekt umowy przewiduje takze procedur?
akceptacji podwykonawc6w zglaszanych w trakcie wykonywania zam6wienia.

Pytanie nr 300 Zamawiaj^cy wymaga aby Wykonawca wykazal siê  doswiadczeniem w
realizacji co najmniej jednego zam6wienia obejmuja^cego dostaw^, budow? i
uruchomienie automatycznego systemu sterowania ruchem z uwzgl$dnieniem
priorytet6w dla pojazd6w transportu zbiorowego, w sklad kt6rego wchodzily:
- system obszarowego sterowania ruchem z priorytetem dla transportu
zbiorowego, obejmuj^cy co najmniej 30 sygnalizacji swietlnych,
- budowa lub modernizacja co najmniej 10 sygnalizacji swietlnych.
Czy wym6g posiadania doswiadczenia w okresie ostatnich 5 lat w realizacji
zadania, kt6re ma bardziej charakter dostaw systemu informatycznego a nie
rob6t budowlanychjest zgodny z Ustawa^o Zam6wieniach Publicznych?

Odpowiedz: Wg kalkulacji ZamawiajajDego wartosc rob6t budowlanych polegaja_cych na
budowie lub modernizacji 10 sygnalizacji swietlnych wynosi ok. 85%
calkowitej wartosci rob6t i uslug wymienionych w punkcie lb w rozdz.lO
SIWZ. Zgodnie z art.6 ustejp 1 Pzp, jezeli zam6wienie obejmuje
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r6wnoczesnie roboty budowlane oraz uslugi, do udzielenia zam6wienia
stosuje si? przepisy dotycz^ce tego przedmiotu zam6wienia, kt6rego
wartosciowy udzial w danym zam6wieniu jest najwiekszy. Zapis jest
prawidlowy i zgodny z ustaw% Pzp.

Pytanie nr 301 Dotyczy dokumentu PFU dla etap6w IV z data^ kwiecien 2011 - Na koncu
dokumentu znajduje si? lista Zal^cznik6w (3 pozycje). Prosimy o
udost$pnienie brakuj^cych Zala^cznik6w do PFU.

Odpowiedz: Zamawiajajcy udostejmia i zamieszcza na stronie internetowej zalajczniki dla
PFU dotycz^cego zakresu etapu IV stanowi^cego zal^cznik nr 9 do SIWZ

Pytanie nr 302 Zgodnie za zal^cznikiem nr 10 do SIWZ oraz Programem Funkcjonalno
Uzytkowym (PFU) dola^czonym do SIWZ jako zal^cznik nr 9a skrzyzowanie
ul. Marynarki Polskiej - Wyzwolenia (Nr S661) w Gdansku nalezy wla^czyc do
systemu TRISTAR. Na tym skrzyzowaniu nie wystejpuje sygnalizacja swietlna.
Czy Zamawiaja^cy posiada na powyzsze skrzyzowanie dokumentacj^
technicznq. i moze okreslic zakres prac jaki przewiduje na skrzyzowaniu ul.
Marynarki Polskiej - Wyzwolenia?

Odpowiedz: Zamawiaj^cy modyfikuje zapisy w nastepuj^cych zat^cznikach do SIWZ
nr: ld, 9a,10, 20, 24.

1. W Zala^czniku nr 9a do SIWZ w Tabeli III (str. 23) poz. 50 wykresla si? zapis:
,,S6.61 Marynarki Polskiej-Wyzwolenia", kt6ry otrzymuje brzmienie:
,,Z6.23 Marynarki Polskiej-Wolnosci"

2. W Zalajczniku nr 10 do SIWZ w Tabeli III poz. 55 wykresla sie^ zapis:
,,S6.61 Marynarki Polskiej-Wyzwolenia", kt6ry otrzymuje brzmienie:
,,Z6.23 Marynarki Polskiej-Wolnosci"

3. W Zala^czniku nr 20 do SIWZ w Tabeli na str. 3 poz. 4 wykresla si$ zapis:
,,S6.61 Marynarki Polskiej-Wyzwolenia", kt6ry otrzymuje brzmienie:
,,Z6.23 Marynarki Polskiej-Wolnosci"

4. W Zala^czniku nr 24 do SIWZ w Tabeli ,,Wykaz sterownik6w w istniej^cej
sygnalizacji swietlnej (str. 2) poz. 55, kt6ry otrzymuje brzmienie:
,,S6.61MarynarkiPolskiej-Wyzwolenia MSR MSR"nalezyumiescic:
,,Z6.23 Marynarki Polskiej-Wolnosci MSR 2002 MSR"

Pytanie: 303 Zamawiaja^cy wymaga, aby wykonawca zlozyl oswiadczenie (znajduja^ce si?
w Formularzu ofertowym), ze osoby, kt6re b^da^ uczestniczyc w wykonywaniu
zam6wienia, posiadaja^ wymagane uprawnienia okreslone w pkt. 9.1., ust. 3)
ppkt. a) - c).
Jednoczesnie w pkt .10.1, ust. 7 SIWZ Zamawiaja^cy wymaga zlozenia wykazu
os6b, kt6re b^da^ uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, o tresci
odpowiadaja^cej zal^cznikowi nr 3c wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezb^dnych do
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wykonania zam6wienia, a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci
wraz z informacJ3.o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Z powyzszych zapis6w wynika, iz Zamawiaja^cy wymaga, aby w wykazie os6b,
kt6re b$da^ uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia (zala^cznik nr 3c)
wykonawca wykazal i opisal tylko osoby, co do kt6rych wymagania
Zamawiaja^cy okreslil w pkt. 9.1., ust. 4), z pomini^ciem os6b, co do kt6rych
wymagania Zamawiaja^cy okreslil w pkt. 9.1., ust. 3), w stosunku do kt6rych
wymaga tylko oswiadczenia (znajduja^cego siê  w Formularzu ofertowym).
Prosimy o potwierdzenie powyzszej interpretacji wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiaja_cy nie potwierdza interpretacji wykonawcy i wyjasnia, ze w punkcie
9.1 podpunkt 3 SIWZ ( wedlug wykonawcy w pkt. 9.1., ust. 3) wskazal
obowiazek wykonawcy polegajajcy na wykazaniu dysponowaniem osobami z
okreslonymi uprawnieniami. Oznacza to, ze wykonawca zobowiajzany jest do
sporza^dzenia i zal^czenia w dowolnej formie wykazu os6b z przedmiotowymi
uprawnieniami tj. okreslonymi w punkcie 9.1 podpunkt 3) litera a, b i c. Wobec
powyzszego, Zamawiaja^cy maja^c na uwadze przedstawione w tym zakresie
wa^tpliwosci interpretacyjne wykonawc6w, dokonuje modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 304: Pytanie do g 2 ust. 19 projektu umowy:
Z uwagi na oswiadczenie Zamawiaja^cego zawarte w ust. 19 $ 2, ze posiada
decyzje_ nr RDOS-22-WOO.6670/34-l/08/er Z DNIA 29 grudnia 2008 roku o
umorzeniu postej3owania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsi^wzi$cia, Wykonawca wnosi o
udost$pnienie tej decyzji, a nadto o wyjasnienie przez Zamawiaja^cego, jakie
byly powody umorzenia w/w postejpowania i czy powody umorzenia nie
utrudniaJub nie wyplyna^negatywnie na realizacj^ umowy przez wykonawc??

Odpowiedz: Zamawiaja^cy wyjasnia, ze organ orzekaja^cy umorzyl post^powanie w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsi^wzi^cia jako bezprzedmiotowe. Przedsi^wzi^cie to nie kwalifikuje si?
do przedsi^wzi^c moga_cych znaczq,co oddzialywac na srodowisko i nie wymaga
poste_powania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko. W tym stanie
faktycznym dla realizacji projektu TRISTAR nie bylo konieczne uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zatem dalsze post$powanie
uznano za bezprzedmiotowe. W mysl art. 105 g 1 k.p.a. bezprzedmiotowosc
skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu post$powania.
Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie internetowej ww. decyzj^.

Pytanie nr 305 Zamawiaja^cy zamiescil w dokumentacji projekty dla w^zl6w w Gdyni,
Gdafisku i Sopocie. Zgodnie z zala^cznikiem nr 10 do SIWZ dokumentacja ta
jest niepelna. Prosimy o uzupelnienie dokumentacji dla

Nr.
Skrzyzowania
wg. Zat. Nr
10

9

Nr w^zta

S1.09

Skrzyzowanie
Morska - Wiejska

Miasto

Gdynia
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18

19

20

22

25

35

38

8

40
41

42

43

44

45

55

56

57

58

59

60

61
62
63

64

65

66
67

70
71

S1.32

S1.33

S1.34

S2.01

S2.04

S2.11a

S2.14
S6.01
S7.25
S7.17
S7.19
S7.21

S7.23

S8.71

S6.61

S6.17

S6.19
S6.20

S6.21

S6.22
S7.33
S7.34
S7.35

S7.66
S7.22
S7.55
S7.36
S6.67
S6.67a

Wisniewskiego -
Kwiatkowskiego

Wisniewskiego -
Energetykow

Estakada Kwiatkowskiego -
Hutnicza

Warszawska - Wolnosci

Warszawska - Nowogrodzka

Al. Zwycie_stwa -
Swie,tojariska - Partyzant6w

Redtowska - Legionow
Grunwaldzka - Abrahama
Siennicka - Gte_boka
Elbla_ska - Gte_boka
Elbla,ska - Opk>tki
Elblaska - Mia*ki Szlak

Elbla_ska - Tama
Pe,dzichowska

Armii Krajowej-Lostowicka

Marynarki Polskiej -
Wyzwolenia

Wyspianskiego - Biata p.p.

Wyspiariskiego - Danusi

Plac Komorowskiego

al. Legionow - Plac
Wybickiego

al. Legionow - Kosciuszki

]. Dolina - Partyzantow
J. Dolina - Matejki
1 Dolina - Batorego

Powstancow Warszawskich-
Nowe Ogrody

Elbla_ska - Sztutowska
3 maja - Armii Kra]owej
Do Studzienki- Matejki

Sk>wackiego - Srebrniki
Siowckiego - Trawki

Gdynia

Gdynia

Gdynia

Gdynia

Gdynia

Gdynia

Gdynia
Gdansk
Gdansk
Gdansk
Gdansk
Gdansk

Gdansk

Gdansk

Gdansk

Gdansk

Gdansk
Gdansk

Gdansk

Gdansk
Gdansk
Gdansk
Gdansk

Gdansk
Gdansk
Gdansk
Gdansk
Gdansk
Gdansk
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73

74

75

76

77

S6.30
S6.29
S7.20

S7.28
S7.30

Nowa Kosciuszki - Legionow
Nowa Kosciuszki - Hynka
Sucharskiego - Elbl$ska
Sucharskiego - Wosia
Budzysza
Sucharskiego - Ku Ujsciu

Gdansk
Gdansk
Gdansk

Gdansk
Gdansk

Odpowiedz: Zamawiaja^cy udost^pnia dokumentacjej projekt branzowy w zakresie w$zta
S1.09. stanowia_cy zata^cznik nr 6a do SIWZ i zamieszcza na stronie
internetowej.

Jednoczesnie :

I Zamawiaj^cy modyfikuje tresc SIWZ odnosnie zakresu przedmiotu zam6wienia na
obszarze Miasta Sopotu, okreslonego dokumentacja^budowlan^w zal. nr 6b do SIWZ, w ten
spos6b, ze

A. Zamawiajajcy wprowadza modyfikacj$ w projekcie budowlanym, opracowanie
nr PB/SOP/Z2, zmian^ polegaja^ na przeniesieniu zaprojektowanej na dziatce geodezyjnej
nr 114/1 ark mapy 26 przy A1. Niepodlegtosci 777 trasy kanalizacji teletechnicznej poza
granice tej dziatki.
Zmiana wprowadzona jest w Zadaniu 2 Sopot/ 1. Projekt Budowlany/ Tom I Projekt
zagospodarowania terenu/ Czesc 3 Rysunki/ Miasto Sopot, ci^g ulic - A1. Niepodlegtosci na
rysunku zamiennym nr 2 arkusz 6 - skrzyzowanie A1. Niepodlegtosci i ul. Podjazd - zmiana
trasy na wysokosci posesji numer A1. Niepodlegtosci 777 wynikaja^ca z przesuni^cia trasy z
chodnika w pas jezdni.

1. Stan przed zmianami:
SOPOT-Z2-RYS2-ARK6:

a) cicig kanalizacji dl. 16,5m 4xHDPE0110/6,3+3xHDPE040/3,7 w chodniku;

2. Stan po zamianach
SOPOT-Z2-RYS2-ARK6:

a) ci^g kanalizacji dl. 7m 4xHDPE0110/6,3+3xHDPE040/3,7 w chodniku;

b) ci^g kanalizacji dl. 19m 4xHDPE0110/6,3+3xHDPE040/3,7 zacia^any do rury stalowej

5xRS0133/4 gle_bokosc wykopu lm w ulicy;

B. Zamawiaja^cy wprowadza modyfikacje w projekcie budowlanym, opracowanie
nr PB/SOP/Z3, dwie zmiany polegaj^ce na przeniesieniu zaprojektowanej na dziaikach
geodezyjnych nr 131/1 ark mapy 34 przy ul. 3 Maja 47 oraz nr 113/9 ark mapy 32 przy
ul. Grunwaldzkiej 84 trasy kanalizacji teletechnicznej poza granice tych dziaiek.
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Zmiana wprowadzona jest w Zadaniu 3 Sopot/ 1. Projekt Budowlany/ Tom I Projekt
zagospodarowania terenu/ Czesc 3 Rysunki/ Miasto Sopot, ci^g ulic: 3 Maja; punkty
wyniesione: ul. Grunwaldzka- ul. Chopina, ul. 3 Maja- ul. Grunwaldzka; na rysunkach:

1. rysunek zamienny nr 2 arkusz 2 - teren chodnika przy posesji ul. 3 Maja 47 - przesuni^cie
trasy wpasjezdni:

1). Stan przed zmianami:
SOPOT-Z3-RYS2-ARK2:

a) cia^ kanalizacji dl. 9m 2xHDPE0110/6,3+lxHDPE040/3,7 w chodniku;
b) studnia kablowa SK-1;

c) kabel do p^tli dl. 4m w HDPE040/3,7 w chodniku;

2). Stan po zamianach:
SOPOT-Z3-RYS2-ARK2:
* kabel do p^tli dl. 14m w warstwie scieralnej ulicy;

kabel do petii dl. 3m w HDPE040/3,7 w chodniku;

2.rysunek zamienny nr 2 arkusz 3 oraz rysunek dodatkowy nr 1 ark.l4a - teren chodnika w
ciaj>u ul. 3 Maja przy posesji ul. Grunwaldzka 84 - przesuni$cie trasy w pas chodnika i zatok
postojowych:
1). Stan przed zmianami:
SOPOT-Z3-RYS2-ARK3:

a) ci^g kanalizacji dl. 27m 2xHDPE0110/6,3+2xHDPE040/3,7 w chodniku;

2.) Stan po zamianach
SOPOT-Z3-RYS2-ARK3:

a) ci^g kanalizacji dl. 12m 2xHDPE0110/6,3+2xHDPE040/3,7 w chodniku;

b) 17,5m 3xHDPE0110/6,3(przecisk 60a) pod miejscami parkingowymi;

II Zamawiaj^cy modyfikuje zapisy rozdziatu 10 SIWZ

Rozdzial 10.1.6) otrzymuje brzmienie:

,,6) oswiadczenie (znajduj^ce si$ w Formularzu ofertowym), ze osoby, kt6re b^d^uczestniczyc w
wykonywaniu zam6wienia, posiadaja^wymagane uprawnienia."

Po pkt 10.1.6 dodaje si? pkt 10.1.6 lit.a o tresci:

,,6a) wykaz os6b, kt6re b^da^ uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia o tresci
odpowiadaja^cej zal^cznikowi nr 3e wraz z informacjami na temat posiadanych wymaganych
uprawnien niezb$dnych do wykonania zam6wienia, a takze zakresu wykonywanych przez
nich czynnosci wraz z informacja_ o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymagane
jestwykazanie:
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a) Do cze_sci projektowej:
- 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej;

1 osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci architektonicznej;
1 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej;
- 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzajizen cieplnych, gazowych, wodociajowych i kanalizacyjnych;
1 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urza^dzen elektrycznych i elektroenergetycznych;
- 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej

w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturq.towarzysza^caj
b) Do cz^sci realizacyjnej:

- 2 os6b z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej;
- 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci architektonicznej;
- 2 os6b z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej;
- 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urza^dzen cieplnych, gazowych, wodoci^gowych i kanalizacyjnych;
- 2 os6b z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urza^dzeri elektrycznych i elektroenergetycznych;
3 os6b z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej

w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura^towarzysza^caj
c) Do cze_sci zam6wienia polegajqcej na utrzymaniu sygnalizacji swietlnych w trakcie rob6t 1 osoby,
kt6ra posiada uprawnienia budowlanymi bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza_dzen elektrycznych i elektroenergetycznych"

Zamawiaja^cy uzupemia spis zala^cznik6w do SIWZ i dopisuje po zata^czniku o nr 3d:

zala^cznik nr 3e - ,,Wykaz os6b posiadaj^cych uprawnienia do pelnienia samodzieInych
funkcji technicznych w budownictwie, kt6re beda^ uczestniczyc w wykonywaniu
zam6wienia wraz z informacjami na temat ich uprawnieri ,,

III Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie internetowej :
1) Aktualne, zmodyfikowane tabele element6w 1 a, 1 b, 1 c i 1 d
2) nowaJabel$, zala^cznik 3e, stanowia^zala^cznik do SIWZ.
3) decyzje nr RDOS-22-WOO.6670/34-l/08/er Z DNIA 29 grudnia 2008 roku o umorzeniu

post^powania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsi$wzi$cia.

4) brakuja^ce zala^czniki nr 2 (Ocena warunk6w gruntowo-wodnych) i nr 3 ( Inwentaryzacja
zieleni) do PFU dotycza^cego zakresu etapu IV stanowia^cego zalq,cznik nr 9 do SIWZ.

5) Zamienne rysunki i dodatkowy rysunek stanowia^ce zala^cznik nr 6b do SIWZ :
a) rysunek zamienny nr 2 arkusz 2
b) rysunek zamienny nr 2 arkusz 3
c) rysunek zamienny nr 2 arkusz 6
d) rysunek dodatkowy nr 1 arkusz 14a dotycza^cy przecisku 60a

6) projekt branzowy w zakresie w$zla S1.09. stanowia^cy zala^cznik nr 6a do SIWZ
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IV Zamawiaj^cy:
- przedluza termin skladania oferty oraz wniesienia wadium do dnia 21.10.2011r do
godz. 10:00
- ustala nowy termin otwarcia ofert na dzieri 21.10.2011r. godz. 12:00
- miejsce otwarcia ofert - pok. 105

Miejsce sktadania ofert pozostaje bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integraInq czesc Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
i modyfikuje jej tresc w spos6b wymagaj^cy dodatkowego czasu na wprowadzenie
zmian w ofercie.
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