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Wg rozdzielnika

Dotyczy'. przQtargu nieograniczonego o war-to6ci zam6wienia przekraczaj4cej kwoty okre$lone

w przepisach wydanych na podstawi e art. 71 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zam6wieri publicznych na robotg budowlan4: ,,Rewitalizacja teren6w dzielnicy Chylonia
w Qdyni m.in. poprzez rozbudowg ulic Komierowskiego, Opa.ta Hackiego, Znmenhofao
ChJ'loriskiej i Sw. Mikolaja oraz budowg kolektora deszczowego do rzeki Chylonkio'-
FAZ,AI

W odpowiedzi na pytania Wykonawc6w, wyja5niam:

Pytanienr 122:
W projekcie {vykonawczym sieci cieplowniczych, w punkcie 3.2. figuruje zapis: ,,ziemig wydobyt4 z

wykopu w1.wie26 na plac skladowy wskazany przez kierownika budowy". Natomiast w punkcie 6.0.

tego samegq zapisu technicznego zapisano: ,nale2y wykonad caikowit4 wymiang gruntu w
wykopach" Piosimy o wyjaSnienie jak interpretowai te dwa zapisy.

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, ze zgodnie z zapisem w projekcie wykonawczym zakres przedmiotu

zam6wienia qbejmr{e wyrniang gruntu. Wykonawca winien skalkulowa6 calkowit4 wymianq gruntu.

Plac skladovry naleLy czytafjako skladowisko odpad6w przeznaozonych do fiylizacii gruntu.

Pytanie nr 123:

Zgodnie z prlojektem wykonawczym na calej dlugoSci przebudowyvanych odcink6w przew\dziano

wzmocnienie pod konstrukcjq nawierzchni w postaci warstwy stabilizowanej cementem grub. 15 cm

na podlozu d,harakteryzuj4cym sig wt6rnyrn modulem odksztalcenia E2):60MPa. Czy w przypadku

braku moZliqro6ci osi4gnigcia ww. modulu (np. w razie natrafrenia na grunty organiczne) skutkuj4cym

koniecznoScip wymiany gruntu lub zmian4 wzmocnienia podlola roboty Ie zostan1 zakwalifikowane
jako roboty dodatkowe w rozumieniu SIWZ.
OdpowiedZ:
Zamawiq4cl,f informuje, 2e na podstawie dokumentacji geologiczno -- inZynierskiej przyjgto za

podstawow4 grupg grunt6w grupg III. W przypadku wyst4pienia lokalnych problem6w z mozliwoSci4

osi4gnigcia rtodulu E2>60MPa, Wykonawca zobowr1zany bgdzie do lokalnej wymiany grunt6w lub

zmiany wzmo cn ien ia p o dlo?a w zaoferowanej cenie ryczaltowej .

P)'tanie nr 124:
Zgodnie z 6pisami do projekt6w wykonawczych i przekrojami konstrukcyjnymi projektowane

konstrukcje nawierzchni jezdni maj4 grubo6i 46 lub 53 cfl, natomiast wedtug przekroj6w

poprzeaznych na pewnych odcinkach (etap I od km 0+000 do km 0+188, etap II od km 0+540 do km

0+580, etap IV od krn 0+460 do krn 0+480) - ponad 100 cm. W zwi4zku z:rozhiehno6ciami prosimy o

wyja6nienie.



OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nformuje, 2e szczegoly konstrukcyjne dotycz4ce dokladnej gruboSci sumarycznej w
dokumentacji bkre5lone w opisie technicznym s4 zgodne z przel<rojami konstrukcyjnymi - rys. nr 4.

projekt6w wyfonawczycli dla etapu I, II, ilI i IV. Przekroje poprzeczne nie uwzglgdniaj4 grubo6ci

konstrukcji prfojektowanej nawierzchni. Narysowane gruboSci konstrukcji s4 jedynie pokazane

pogl4dowo, nie w skali. Rysunki przekroj6w poprzecznych zgodnie z opisem uwzglgdniaj4rzgdne
g6rnej warstwy istniej4cego terenu orazrzEdne g6rnej warst*y projektowanej nawierzchni.

P).tanie nr 1251:

Wykonawca prosi o wyjaSnienie w jaki spos6b zdaniem Inwestora Generalny Wykonawca moze
skutecznie wflywai na swoich Podwykonawc6w jeSli nie moze nal,iczaf im kar umownych rrp. za

op6Znienie w pracach i dokony.wa6 ich potr4cenia z wierzytelnoSciami za wykonane (w tymZe
op6Znieniu) prlace?

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy flnforrnuje,i2zgodnie ztreiiciq pkt 11.6 ppkt f) SIWZ oraz $ 9 ust. 15 pkt g) projektu
umowy - zat1cznlka nr 7 do SIWZ, ZAMAWIAJACY doptszcza potrEcanie kar umownych z

wynagrodzeni[ przysluguj4cego podwykonawcy pod warunkiem urnieszczenia w umowie oSwiadczefr

stron, ze w pt'zypadku dokonania tych potr4ceri kwoty te nie bgd4 stanowily czgSci przysluguj4cego
podwykonawQy wynagrodzenia, 2e bgda rczliczane bezpoSrednio migdzy WYKONAWCA i
podwykonawq1, bez :udziaht i odpowiedzialnoSci ZAMAWIAJACEGO, oraz 2e w przyszloSci
podwykonawga nie bgdzie dochodzil od ZAMAWIAJACEGO zwrotu tych kwot Jednocze5nie

Zamawiaj4cy zwraaa uwagg, i2 zgodnie z $ 9 ust. I pkt 4) projektu umowy - zaN4cznika nr 7 do

SIWZ, WYKONAWCA jest zobowi4zany do dokonania starannego wyboru podwykonawc6w spoSr6d

podmiot6w maj4cych odpowiednie do(wiadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie podwykonawcy nie
zwolni WYK]ONAWCY z odpowiedzialno(ci za nale|yte wykonanie czynnoSci powierzonych
podwykonawoy. Ponadto WYKONAWCA jest zobowi4zany sprawowad staly nadz5r nad realizacj4
rob6t przez ppdwykonawc6w oraz dalszych podwykonawc6w i ponosi peln4 odpowiedzialno!:C za

szkody wyrz4flzone ZAMAWIAJACEMU ich dzialaniami lub zaniechaniami.

Pytanie nr 126:
Wykonawca prosi o wyjaSnienie, 2e Wykonawca moze odst4pii po 30 dniach od zwloki
Zamawiaj4cego w platno6ci lub zwloce w przyst4pieniu i zakof czenit odbioru kofcowego?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, 2e projekt umowy nie przewiduje umownego prawa odst4pienia w sytuacji
opisanej w pltaniu.

Pytanie nr l2T:
Dotyczy: D-04.07.01 pkt2.2. ze wzglgdu na fakt, 2e AC 22 P KR 3-4 na asf . 50170 charal<teryzuje sig

nisk4 odpornoSci4 na koleinowanie, co przeldada sig na deformacje trwale szczeg6lniew parametrze

proporcjonal4ej glgbokoSci koleiny PRD AIR, a to z kolei na zywotno66 mieszanki zwracuny siE z
pro$b4 o zamiang w specyfikacji D-04.07.01 asfaltu 50170 na asfalt 35/50, kt6ry dopuszcza takhe

tablica 5 w 'rVt-Z 2014. Asfalt 35150 stosowany jest do wigkszoSci mieszanek mineralno asfaltowych
na warstwy irodbuclowy od wielu lat na terenie calego kraju i ma istotny wplyw na trwalo6d
nawierzchni.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy dopuszcza zastosowanie w warstwie podbudowy AC 22P lepiszcza 35/50 dla KR3 i
KR4 pod warirnkiem spelnienia wymog6w dla koleinowania.

P)rtanie nr 128:

Prosirny o uszczeg6lowienie konstrukcji studni/komory kanahzacji deszczowej Dfl (etap I). Wg
zal4czonej dgkumentacji konstrukcyjnej Rys nr 3 autorstwa mgr inZ. Aleksandry Sokolowskiej i mgr
inZ. Aleksandra Brzeskiego; przekr6j podluzny B-B uwzglgdniono jedynie wylot ze studni/komory
Df1 rur4 GRP DN1200 natomiast braku.je wlotu do studni rur4 zelbetowq DN1200 (zodnie z



uwagg rzQdn4 proj ektowanej nawierzchni 1 1, 8 B or az rz.dna studni/komory
OdpowiedZ:

moLna wykonad bior4c pod

10,15.

Zamawiaj1cy uszczeg6lawia rysunek konstrukcyjny studni Dfl o wlot kanalu DN 1200 z rur
zelbetowych.
Przyjgte rozw\4zanie przy zaprojektowanych rzgdnych: 11,88 nawierzchni oraz 10,15 kinety w osi
studni naleLy wykona6 jako prefabrykat dennicy i pbAy g6rnej bez tzw.,,felc6w". W celu
zastabilizowa4ia pl5ay g6rnej nalezy zabetonowaI wzdtuL g6rnej krawgdzi dennicy trzpienie
stabilizuj4ce. pomigdzy ptyt4 gorn4 a dennic4 zastosowa6 zaprawQ montazow4 uszczelniajqc1 do
p ol4czen wodq szczelnych.

Pytanie nr 129:

,,Wykonawca'Vwraca sig z ogromn4 pro6b4 o moZliwoS6 przedhlenia terminu skladania ofer1. Bior4c
pod uwagg zatres przedmiotu zam6wienia oraz iloSd material6w przetargowych, a jednocze5nie brak
przedmiar6w W tych materialach Wykonawcy s4 zobowiEzani samodzielnie okreSlid i1o66 rob6t do
wykonania. Ponadto SIWZ okre(la wyl4czenia z zakresu oraz szeteg element6w dodatkowych
koniecznych do ujgcia w wycenie.
Mimo tego, i2 przetarg zostal ogloszony ponad miesi4c temu to czas, kt6ry pozostal do zloLenia ofeffy
jest niewystargzaj4cy dla rzetelnej i prawidlowej wyceny przedmiotu zam6wienia.
Ponadto inforlnujg, i2 w zwi4zku z du24 iloSci4 odpowiedzi na pytania Wykonawc6w (na t4 chwilg
ponad sto odpowiedzi), zmian zal4cznik6w oraz zamieszczonych dodatkowych material6w, zkt6rymi
nale2y sig szQzeg6lowo zapoznaf, Wykonawcy potrzebuj4 dodatkowego czasu na przeanalizowanie
rnaterial6w.
Nadrnieniam, iZ Zamawiaj4cy powinien zgodnie z zapisami ustawy PZP przedtuiry! termin skladania
ofeft w przyfladku zmiany tre5ci siwz nieprowadz4cej do zmrany tre6ci ogloszenia o zam6wieniu
jezeli jest nielbgdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian.
W zwi4zku z powylszym wnioskuj g o przedltLenie terminu skladania ofert o 10 dni.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, i2 przedluZa termin skladania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
do dnia I6.0n.20I7r.

Plrtanie nr 130:

Prosimy o pgtwierdzenie, ze zakres zam6wienia nie obejmuje wykonania nasadzeh drzew, bylin,
pn4czy oraz rqSlin cebulowych, przewidzianych w projekcie dla etapu IV.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, 2e przedmiot zam6wienia nie obejmuje wykonania nasadzefi drzew, bylin,
pnqazy oraz rloSlin cebulowych przewidzianych w projekcie dla etapu IV w obszarze ograniczonym
ulicarni Opatp Hackiego, Komierowskiego i Zamenhofa. Zal<res przedmiotu zam6wienia obejmuje,
nasadzenie roiilin dla etapu fV zgodnie z decyzj4 ZRiD.

Plrtanie nr 131:
W nawi4zaniu do wytycznych (za\qcznlk nr 17) dla zakresu zieleni ztwracam sig z pro(b4 o podanie
przez Zamawiaj4cego miejsc lub miejsc punkt6w poboru wody dla podlewania krzew6w i trawnik6w
w okresie pielggnacji/gwarancji. W wltycznych podano bardzo wysokie wymagania pielggnacyjne w
zakresie podlewania, kt6re maj4 by6 prowadzone w okresie 36 m-cy.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy informuje, iz nie wskaze miejsc lub miejsc punkt6w poboru wody dla podlewania
krzew6w i trawnik6w. Dostawg wody do podlewania krzew6w i trawnik6w w okresie
pielggnacji/gwarancji Wykonawca winien zorganizowai we wlasnym zakresie, np. poprzez podpisanie
stosownej uqowy z PEWIK Gdynia,

P),tanie nr 132:
Proszg o pot*ierdzenie,2e przedmiot zam6wienia obejmuje zgodnie zwytycznymi dla zakresu zieleni
(zal4cznik 1J pkt 4 ) dla pielggnacji krzew6w w okresie gwarancji, m.in. wymiany krzew6w
zniszczonych na wskutek wandalizmu, porz1dkowania terenu (usuwania Smieci) wg potrzeb i na



w okresie
gwarancji proqzg o szczeg6+owe okreSlenie zakresu prac pielggnacyjnych zieleni.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy informuje, 2e przedmiot zam6wienia obejmuje wykonanie prac pielggnacyjnych zieleni
w okresie udzielonej gwarancji, zgodnie z dokumentacj4 projektow4 stanowiqc4 zal4cznik do SIWZ w
tym zgodnie zzat1cznikiem nr 17.

Zamawiajqcv przypomina,2e zgodnie z zapisami projektu umowy par. 1 ust 24,w ramach udzielonej
gwarancji Wykonawca zobowi1zany jest do pielggnacji nasadzonych krzew6w o okresie 3 lat oraz
pielggnacji zfioZonych nowych i odtworzonych istniej4cych trawnik6w przez okres 1 roku, od dnia
odbioru koricqwego zgodnie z wfiycznymi BOM zal4cznik nr l7 , w taki spos6b by na koniec okresu
p iel g gnacj i by{a zachowana zywotno i;6 zaloircnej zieleni.

Ztmawirj4cy informuje, iLe na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zam6wieri publicznych
zmienia treSd specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w ten spos6bo ie:

1) zmianie ulOga pkt 3.5. ppkt 5) SIWZ oraz $ 1 ust. 5 ppkt 5) projektu umowy - zal4cznika nr 7
do SIWZ poplzez dopisanie lit s) o treSci:
5) Ponadto prbedntiot zam}wienia obejmuje dlawszystkich etap1w: (...)
,,s) Pobranie pr6bek i wykonanie badari dla kazdej odrgbnej dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej
przez certyftkowane laboratorium" ;

2) z tre$ci Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ,oDROGl czgi,(.

D"o stanowiqlcej czg56 zal4cznika nr 13 do SIWZ, wykreSla sig zapisy: ,oBadania kontrolne
Zamawiaj4cego", kt6re zastgpuje sig zapisami: ,,Badania kontrolne Wykonawcy". W rni4zku z
tym zmianie ulega $ 8 ust. 20 pkt 22) projektu umowy - zal4cznika nr 7 do SIWZ poprzez
dopisanie pkl22a) o treSci:
20. Do pi'serunego powiadomienia NADZORU o gotowoSci do odbioru przedmiotu zam1wienia
WYKONAWC\ zobowiqzany jest dolqczyt wyntagane dokumenty odbiorowe (3 komplety we wczeiniej
uzgodnionym'V I{ADZOREM ukladzie dostosowanym do wymog1w UZYTKOWNIKA), w sklad kt1rych
wchodzit bedq: (...)
,,22a) badania mieszanki mineralno-asfaltowej".

3) Zrmawiajficy uzupelnia zal4cznik nr 10a do SfWZ, zamieszczaj4c na stronie
niniejszym pismern plik pod nazwq ,,Uszczeg6lowiony rysunek konstrukcyjny studni

4\ Zzmawidj4cy zzmieszcza na stronie internetowej pod niniejszym pismem zamienne
uzgodnienie Energa O3wietlenie Sp. z o.o. o nr 10612016, dotycz4ce projektu oSwietlenia ulicznego,
stanowi4cego czE{6 zal4cznika nr 10d do SIWZ.

Ponadto Zarhawiajqcy przedluZa termin sldadania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do
dnia 1"6.01.2QI7r. W nvi4zku z powyirszym, Zamnwiaj4cy zmienia treSd specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia w pkt 14.8, 16.10 L6.2,18.4 SIWZ, kt6re otrzymuj4 brzmienie:

,,14.8 Oferta winna byd zloZona w opieczgtowanej pieczqtka firmow4 kopercie oznaczonej
nastgpuj4co: ,,Urz4d Miasta Gdyni, Wydziat Inwestycji, Al. Marszalka Pilsudskiego 52154,81-382
Gdynia, pok. p30.

Przetarg nieo$raniczony na robotg budowlan4: ,,Rewitalizacja teren6w dzielnicy Chylonia w Gdyni
m.in. poprzef rozbudowg ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylofskiej i Sw.
Mikolaja ora4 budowg kolektora deszczowego do rzeki Chylonki"- FAZA 1. Nie otwierad przed dn.

I6.0L2017 r. godz. 12:00" ;

,,L6.L Ofer1g naleLy z*oLyd do dnia 16.01.2017 r.. godz. 10:00 w siedzibie Zamawiaj4cego: Urz4d
Miasta Gdyni, Wydziat Inwestycji, A1. Marszalka Pilsudskiego 52154, B1-382 Gdynia, pok. 230.

internetowej pod
Df1".



k/o:
UIR a/a

16.2 PublicZne otwarcie ofert odbgdzie sig w dniu 16,01.2017 r., godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiaj4cego: Urz4d Miasta Gdyni, Al. Marszalka Pilsudskiego 52154,81-382 Gdynia, pk.ll)5";

,,18.4 Za wniesienie wadium w formie pienigZnej Zamawiaj1cy twaizawadium, kt6re w terminie do
dnia 16.01.20[7 r. godz. 10:00 znajdzie sig na rachunkt Zamawiaj4cego."

Niniejsze piqmo stanowi integraln4 czgSd Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
i modyfikuje jej treSd w spos6b prowadz4cy do zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu.

Zrmrwiaj4c;,i zamieszczn n stronie internetowej pod niniejszym pismem link do ogloszenia
o sprostowaniu ogloszenia o zam6wieniu.


