
@
PREZYDENT MtasrA GlyNt

81-332 Gdtnia, A1. Maoalka Pikutskiea j44
t'lrJan (fttuak), J3-66-88-aoo; Jdz JE-62-a9-7 98; ynail: insdJnk@s4nk pl; ils*.s4kk pl

utR.271.1.18.2016.DW Cdynia. dnia 15.12.2016 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o waftodc; zam6wienla pnekacza:4cei kwoq/ okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 sq/cznia 2004 r. Prawo
zam6\'r'ie6 publicznych na robotg budowlan4r ,,Rewitalizacja ter€n6w dzieltricy Chylonia
w Gdyni m.in. poprzez rozbudowg ulic Komierowskiego, Opata I{ackiego, Zamenhofa,
Chyloiskiej i Sw. Mikolaja oraz budowg kolektora d€szczowego do rzeki ChyloDki",
F'AZA 1

W odporliedzi na pytania Wykona$c). wf,ja$niam:

Pvtanie nr 10:

W z lqczc,llej przez Zaurawiajqcego na stronie intemetowej dokumentacji projekowej brak jest
projektu docelowej organizacji ruchu dla etapu I.
odpovledz
ZanawiaJ4cy infornuje, ze plzedmiot zam6wienia nie obejnuje \rykonania docelowej organizacji
ruchu dla etapu L

Prtanie nr 11:

W nawiqzaniu do zapis6w SIWZ pkt 3.7 - informuj4cych, ze cze(6 terenu objgtego inwestycjq
znajduje sig w shefie ochrony konserwato$kiej, prosimy o informacjg, po czyjej stronie l€Zy nadz6r
konserwatorski?
odpqrudz
Zamawiaj4cy infonnuje, Ze nadz6r konserwatorski lez1, po sttonie Zamawiajqcego.

Ptanie nr 12:

Czy Zamawiajqcy stosownie do zapis6\r SIWZ punkt 3.7 zapewnianadz6r archeologiczDy?
odpor&dz
Pzedmiot zarn6wienia nie wymaga nadzoru archeologicznego, co wynika z Decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, bQd4cej zal4cznikiem nr 8 do SIWZ.

PYtanie pr 13:

W odpowiedziach zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiaj4cy zamiescil plan s),tuacyjny
rozbi6rek malq architektury. Prosimy o potwierdzenie, Ze za\\/at1e w nim elementy zawielaj4ce sig
wtercnie ograniczonym ulicami: Komierowskiego, Morskq, Chylotisk4 i Opata Hackiego zgodnie
z Sl\[ / (pkt 6b) nie u chodzq w za(l e5 zamou ien ic.
odpar&da
Zanawi.ajqcy potwierdza, Ze elemeDty malej architeLtury znajduj4ce sig w tetenie ograniczonym
ulicami: Konierowskiego, Morsk4, Chyloish4 i Opata Hackiego zgodnie z informacj4 w SIWZ
w rozdziale 3, pkt 3.5, ppld. 6b nie s4 objgte zakesem pzedmiotu zam6wienia.

Nini€jsze pismo statrowi irtegraln4 czgSd Specyfil€cji Istotrych Warunk6w
modylikuje jej tresci,

Ztp. p

k/o:
UIR a/a

I nle


