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Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o warto$ci r6wnej lub przekrac zajqcej 5 z2s 000 euro na robotg
budowlan4 pn.: ,,Budowa parkingu prry ul. Witomirhski ej 72/74 w Gdyni wraz
z rozbudow4 ul. Witomifiskiej w rejonie Cmentarza Komunaliego w Gdyni"

W odpowiedzina pytania Wykonawcy, wyjaSniam:

Pytanie nr 1

Proszg o udostgpnienie rysunku sytuacyjnego docelowej organizacji ruchu z oznakowaniem
pronowym.
OdpowiedZ:
ZamawiajTcy udostgpni powyLszy rysunek na stronie internetowej pod niniejszym pismem.

P)rtanie nr 2
Proszg o potwierdzenie, 2e nawierzchnia miejsc postojowych na parkingu ma by6 wykonana z ply1
azurowych typu MEBA zbrojonych. Jezeli tak - proszg o podanie typu zbiojenia oiaz jego ilo66.
OdpowiedZ:
ZamawiaiTcv potwierdza, ze nawierzchnia miejsc postojowych na parkingu winna byi wykonana
z.plsrt aLurowych typu MEBA o gruboSci 10 cm, z 

-betonu 
C20lz5, zlrojonych. 

'ZamiwiajEcy

dopuszcza zbrojenie stal4 zbrojeniow4 fi 6 mm, siatk4 stalowq zgrzewanq fi q mm lub zbroienie
rozproszone

Pytanie nr 3
Proszg o udostgpnienie decyzji ZRID na przedmiotow4 inwestycjg.
OdpowiedZ:
zamawiaj}cy informuje, iz zgodnie z zapisem pkt 3.6 ppkt 10) SIWZ, decyzja o pozwoleniu na
budowg dla czgsci A (budowa parkingu przy ul. Witomiristiei tztl+1 oraz decyzja o zezwoleniu na
y99\zacjq inwestycji drogowej dla czgsci 

_B (rozbudowa ulicy Witomifskiej) ztstanie przekazana
Wykonawcy rob6t budowlanych w dniu podpisania umowy.

Plrtanie nr 4
Proszg o informacjg czy decyzjaZRlD obejmujev,rylqcznie przedrniotow4 inwestycjg czywydana jest
na wigkszy obszar, kt6ry znajduje sig poza zakresem tigo przetargu.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, iz decyzja o zezwoleniu na rcalizacjg inwestycji drogowej obejmuje tylko
zakres rob6t opisany w czgsci B przedmiotu zam6wienia.

Jednoczesnie zamawiaj4cy informuje, Le na podstawie art.38 ust. 4 ustawy prawo zamowjert
publicznych zmienia tresi specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w ten spos6b, 2e untpelniazal4cznik nr 6 do SrwZ - projekt wykonawczy dla czgsci A i B, zami€szczajqc na stronie
internetowej pod niniejszym pismem plik pod nazwE,nys. r - docelowa organizacja ruchu,,.

Niniejsze pismo stanowi integraln4 czgsd Specyfikacji Istotnych Warunk6w zam1wienia
i modyfikuje jej treSd w spos6b nie prowadr4"yio rmiany tresci ogtos zenia ozam6wieniu.
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