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Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartoSci r6wnej lub przekraczajqcej 5 225 000 euro na
wykonanie rob6t budowlanych pn: ,oRozbudowa ul. Wybickiego, PIac Grunwaldzki i
Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Slrwer
KoSciuszki i Al. Jana Pawla ll oraz budow4 kanal6w deszczowych i przetrudow4
infrastruktury koliduj4cej o'.

W odpowiedzi na pytania wykonawc6wo wyjaSniam:

Pytanie nr 1:

wg przedmiaru rob6t sie6 wodoci4gowa (po2.2,8, 18, 19,22,29,32) jest 9 szt. hydrant6w
podziemnych, natomiast wg dokumentacji projektowej jest 8szt, Prosimy o wyja6nienie rozbie2noSci i
podanie ilo$ci jaka nale?y przyj46 w celu wykonania rzetelnej wyseny.
OdpowiedZ:
Zamawiai4cv wyjaSnia, 2e dla budowy sieci wodociqgowej nale|y zastosowad hydranty podziemne w
ilo$ci zgodnej z projektem wykonawczym (zal1czniknr 6).
Zamawiaj4cy zwnca uwagg, i2 zgodnie z punktem 18.10 SIWZ przedmiar rob6t, dol4czony do
niniejszej SIWZ jako zalycznik nr 8, jest wyl4cznie dokumentem informacyjnym, z kt6rego mo2e
skorzystad Wykonawca, ale nie ma takiego obowi4zku.

Pytanie nr 2:

Wg zestawienie na rys. 3 (siei wodoci4gowa) poz.35.1 s4 do wbudowania 4srt fuk6w kielichowych
45 st. DNl00, natomiast na rysunkach wgzl6w nie ma wyszczegolnionego w/w material6w. Prosimy o
wyjaSnienie rozbiezno6ci i podanie iloSci jak4 nale|y przryiq| w celu wykonania rzetelnej wyceny.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy wyjaSnia, 2e dla budowy sieci wodoci4gowej naleLy wbudowa6 iuki kielichowe 45st. w
ilo6ci i parametrach zgodnie z rysunkami wgzl6w.
Zamienny rys.3 projektu wykonawczego wodoci4gi (ZaL1cznik nr 6), zawieraj1cy zamienne
zestawienie, Zamawiaj4cy zamieszcza na stronie internetowej pod niniejszym pismem.

Pytanie nr 3:
Wg zestawienie na rys. 3 (sie6 wodoci4gowa) poz.39 jest do wbudowania Isrt luku kielichowego l1
st. DN100, natomiast na rysunkach wgzt6w nie ma wyszczegolnionego w/w materialu. Prosimy o
wyjaSnienie rczbieZno(ci i podanie ilo$ci jak4 nale?y przyjql w celu wykonania rzetelnej wyaeny.
OdpowiedZ:
Zamawiaiqcy wyja$nia, ze dla budowy sieci wodoci4gowej naleLy wbudowa6 tuki kielichowe 11st. w
iloSci i parametrach zgodnie z rysunkamiwgzl6w.
Zamienny rys.3 projektu wykonawczego wodoci4gi (Zat4cznik nr 6), zawierajqcy zamienne
zestawienie, Zamawiaj4cy zamieszcza na stronie internetowej pod niniejszym pismem.



Pytanie nr 4:
Wg przedmiaru rob6t (sie6 wodoci4gowa) poz. 21do wbudowania jest 7,30mb wodoci4gu DNl00,
natomiast wg dokumentacji projektowej rys. 2.4 jest 3,9m, Prosimy o wyjasnienie rozbieznoSci i
podanie ilosci jaka naleLy przyiqc w celu wykonania rzetelnej wyceny.
OdoowiedZ:
Z-amawiaj4cv wyja$nia, 2e dla budowy sieci wodoci4gowej naleLy wbudowa6 wodoci4g DN 100 w
ilosci zgodnej z projektem wykonawczym-wodo ciilgi (zalqiznik nr6),
Zamawiaj4cy zwraca uwag9, i2 zgodnie z punktem 13.10 SIWZ przedmiar rob6t, dol4czony do
niniejszej SIWZ jako zal}cznik nr 8, jest wylqcznie dokumentem informacyjnym, z kt6rego moze
skorzystad Wykonawca, ale nie ma takiego obowi4zku.

Plrtanie nr 5:
Wg przedmiaru rob6t (sie6 wodoci4gowa) poz. 14 do wbudowania jest 91,3mb wodoci4gu DNz00,
natomiast wg dokumentacji projeklowej rys, 2.3 jest I07,9m (zI0,I-42,10-50,10-10,0).'prosimy o
wyja$nienie rozbieZno$ci i podanie ilo6ci jaka naleby przyj46 w celu wykonania rzetelnej wyoeny. 

-

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy wyjaSnia, 2e dla budowy sieci wodoci4gowej nalezy wbudowai wodoci4g DN 200 w
ilodci zgodnej z projektem wykonawczym-wodo ciagi'(zataiznik nr6).
Zamawiaj4cy zwraaa uwagg, i2 zgodnie z punktem 18.10 SIWZ przedmiar rob6t, dol4czony do
niniejszej SIWZ jako zal4cznik nr 8, jest wylycznie dokumentem informacyjnym, z kt6rego moze
skorzystad Wykonawca, ale nie ma takieeo obowiazku.

P)rtanie nr 6:
Wg przedmiaru rob6t (sied wodoci4gowa) poz. 15 do wbudowania jest l18,8mb wodoci4gu DN200
metod4 bezwykopow4, . natomiast wg dokumentacji projektowej rys. 2.3 j.J 102,2m
(42,10+50,10+10,0)' Prosimy o wyja6nienie rozbieZnoScii poOanie iloSci jaianalezy WZyjE1 w celu
wykonania rzetelnej wyceny.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy wyjaSnia, 2e dla budowy sieci wodoci4gowej nalehy wbudowad metod4 bezwykopow4
wodoci4g DN 200 w ilo6ci zgodnej z projektem wykonawczym-wodoci4 gi (zat4cznik nr 6).
Zamawiaj4cy zwraca uwagg, i2 zgodnie z punktem 18.10 SIWZ p.r"O*iui rob6t, dol4czony do
niniejszej SIWZ jako zal4cznik nr 8, jest wylEcznie dokumentem informacyjnyn, z kt6iego mo2e
skorzystai Wykonawca, ale nie ma takiego obowi4zku

Pytanie nr 7:
Wg przedmiaru rob6t (sie6 wodoci4gowa) poz. 24 do wbudowania jest 90,3mb wodoci4gu DN200,natomiast wg dokumentacji projektowej rys. 2.4 jest 60,3m
(0,8+1+2+14+2+5,6+37,4+19,4+6,7+1+0,4-30). Prosimy o wyjaSnienie rozbieano6cii podanie iloSci
jakanale|y przyjqd w celu wykonania rzetelnej wyceny,
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy wyja6nia, 2e dla budowy sieci wodoci4gowej naleLry wbudowa6 wodoci4g DN 200 w
ilosci zgodnej z projektem wykonawczym-wodo ci4gi (zarqcznik nr 6).
Zamawiaj4cy rwraca uwagg, i2 zgodnie z punktem 18.10 SIWZ przedmiar rob6t, dol4czony do
niniejszej SIWZ jako zal}cznik nr 8, jest v,ryl4cznie dokumentem informacyjnym, zkt6iego moze
skorzystai Wykonawca, ale nie ma takiego obowiazku

P).tanie nr 8:
Wg opisu technicznego (sie6 wodoci4gowa) pkt. 4.L3 do wykonania sieci wodoci4gowej naleLy
zastosowad dwarodzqe rur tj.:

a) rury wodoci4gowe z heliwa sferoidalnego kielichowe do poL1czef blokowanych z napawanym
garbem DN200, DNl50, DNl00,

b) rury wodoci4gowe z Zeliwa sferoidalnego kielichowe do pol1czeri blokowanych z metalowymi
zaczepami, umieszczonymi w komorze kielicha DN200. DN150. DNl00.



Wg dokumentacji projektowej tj. rys. 2.2, 2.3 i 2.4 naleLy zastosowani a pollczenia rur kielichowych
oznaczonych jako BU-G - pol4czenia rur automatycznie blokowane i garbem przyspawanym na

!o9vm kofcu rury i pierScieniem blokuj4cym umieszczonym w dodatkowej komo.r" ki"li"hu.
OdpowiedZ:
Zamawiai4cv wyjaSnia, 2e dla budowy sieci wodoci4gowej naleiry zastosowad polqczenia rur
kielichowych oznaczonych jako BU-G- pol4czenie iur automatycznie blokowane z garbem
przyspawanym na bosym koricu rury i pier6cieniem blokuj4cym umieszczonym w doda:tkowej
komorze kielicha, zgodnie z rysunkami2.2,2.3,2.4 projektu wykonawczego, wodociqgi (zat4cznik1g
6)

Pltanie nr 9:
Wg przedrniaru rob6t sie6 kanalizacji sanitarnej (poz, 6,7 ) do demontazu s4 istniej4ce kanalu Sr. 250 i
160' Proszg o podanie materialu z jakiego wykonana jest istniej4ca sie6 przewidziina d,o demontazu.
Odpowied2:
Zamawiaj4cy informuje,2e materiat zlikwidacji istniej4cego kanalu kanalizacji sanitarnej DN250 i
DN 160 zostal okre5lony w dokumentacji projektowej- projekt wykonawczy-yunut'tacja sanitarna
(zatqcznik6a)'Zamawiaj4cy ocenia,i|materialy z likwidacji to kamionka oraztworryro sztuczne.
Zamawiaj4cy zwtaca uwagg, i2 zgodnie z punktem 18.10 SIWZ przedmiar rob6t, dol4czony do
niniejszej SIWZ iako zal4cznik nr 8, jest wyl4cznie dokumentem informacyjnpn, z kt6rego mo2e
skorzystai Wykonawca, ale nie ma takiego obowi4zku

P)rtanie nr 10:

Wg Projektu Wykonawczego (Kanalizacja sanitarna, opis techniczny, pkt, 5.2.2. Studzienki
rewizyjne) w ramach przebudowy kanalizacji sanitarnej naleiry zastosowa6 itudzienki rewizyjne z
element6w prefabrykowanych betonowych i Zelbetowych wykonanych z betonu klasy C40l50,
natomiast wg SST 5-03.02.01. (Kanalizacja sanitarna, pkt. 2.3. Studzienki kanalizacyjne) nale\t
zastosowa6 studzienki rewizyjne z element6w prefabrykowanych betonowych i ielbetowycil
wykonanych z betonu klasy C35145. Prosimy o wyja$nienie rozbiezno$ci i podanie wlaSciwej klasy
betonu, z kt6rego nale\ wykonad studzienki rewizyjne w ramach niniejszego zadania.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cv wyjaSnia, 2e w ramach przebudowy kanalizacji sanitarnej naleLry zastosowad studzienki
rewizyjne z element6w prefabrykowanych betonowych i zelbetowych wykonanych zgodnie z
projektem wykonawczym-kanalizacja sanitarna(zat4cznik6a) zbetonu klasy C40150.
Zamienne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (Zal1cznik nr 7)
zamawiai}cy zamieszcza na stronie internetowej pod niniejszym pismem

Pltanie nr I 1:

Wg Projektu Wykonawczego (Kanalizacja deszczowa, Kanalizacja sanitarna, Opis techniczny, pkt.
5.2'1' Rury kanalizacyjne) do budowy kanalu deszczowego DN800 - DN1000 nale2y zastosowad
kielichowe rury zelbetowe ze zintegrowan1 uszczelk4, z potqczenLem wodoszczelnym z zewnptrz do
wewn4trz i z wewn4trz na zewn4trz do 7 bara, natomiast wg SST S-03 .01 .01 .(Kanaliz acja deszczowa i
sanitarna, pkt. 2.2. Rury) wodoszczelnoll pol4czenia z zewnptrz do wewn4trz i z wewnqtrz na
zewnqttz ogtaniczonajest do 0,5 bara. Prosimy o wyjaSnienie rozbieZno5ci i podanie wla6ciwego
parametru wodoszczelno$ci pol4czenia z zewn4trz do wewn4trz i z wewnptrz na zewnptrz dla rur
zelbetowych, kt6re nale?y wbudowad w ramach niniejszego zadania.
OdpowiedZ:
Zamawiaiqcv uyjaSnia, 2e do budowy kanalu deszczowego DN800-DN1000 naleLy zastosowa6,
zgodnie z projektem wykonawczym-kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna (zal4cznik nr 6),
rury kielichowe zelbetowe ze zintegrowan4 uszczelk1, z pol4czeniem wodoszczelnym z zewnqtrz do
wewn4trz izwewn4trznazewn1trz minimum I bar.

Pytanie nr 12:

Wg Projektu Wykonawczego (Kanalizacja deszczowa, Kanalizacja sanitarna, Opis techniczny, pkt.
5.2.2. Studzienki rewizyjne) w ramach budowy kanalizacji deszczowej naleLry zastosowa6
prefabrykowane studzienki rewizyjne betonowe i zelbetowe wykonane z 6etonu tlury C40150,
natomiast wg SST S-03.01.01. (Kanalizacja deszczowa i sanitarna, pkt. 2.3. Studzienki kanalizacy;nej
nale2y zastosowai studzienki rewizyjne z prefabrykowanych element6w betonowych i zelbetowych



wykonanych z betonu klasy C35/45. Prosimy o wyja$nienie rozbiehnoSci i podanie wla$ciwej klasy
betonu, z kt6rego naleLry wykonad studzienki rewizyjne w ramach niniejszego zadania,
Zamienne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budorilanych (Zalycznik nr 7)
zamawiajTcy zamieszcza na stronie internetowej pod niniejszym pismem
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cv wyja6nia, 2e w ramach budowy kanalizacji deszczowej nalehy zastosowa6 zgodnie z
projektem wykonawczym kanalizacja deszczowa, kana\izacja sanitaina (zetl4cznik nr 6) studzienki
rewizyjne z element6w prefabrykowanych betonowych i zeibetowych wykonanych z betonu klasy
c40ts0.

P).tanie nr 13:

Wg Projektu Wykonawczego (Kanalizacja deszczowa, Kanalizacja sanitarna, Opis techniczny, pkt.
5'2'3. Studzienki $ciekowe) w ramach budowy kanalizacji deszczbwej naleLry zastosowai studzienki
sciekowe w konstrukcji prefabrykowanej betonowej z bitonu tlasy 

-C+OlSe 
natomiast wg SST S-

03.01'01. (Kanalizacia deszczowa i sanitarna, pkt.2.4. Studzienli Sciekowe) naleLlt za-=stosowa6
studzienki Sciekowe w konstrukcji prefabrykowanej betonowej z betonu klasy C35l4b. prosimy o
wyjaSnienie rozbie2noSci i podanie wlaSciwej klasy betonu, i kt6r"g o nalezy wykona6 studzienki
Sciekowe w ramach niniejszego zadania.
Tamienne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (Zatqczmk nr 7)
zamawiaiTcy zamieszcza na stronie internetowej pod niniejszym pismem,
OdpowiedZ:
Zamawiaj}cy wyja6nia, 2e w ramach budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowa6 zgodnie z
projektem wykonawczym kanalizacja deszczowa, kanaTizacja sanitaina (zal4cznik nr 6) studzienki
sciekowe w konstrukcji prefabrykowanej betonowej z betonu klasy c40l50,

Pytanie nr 14:

Wg Projektu Wykonawczego (Sie6 gazowa, Opis techniczny,TL Zestawienie material6w, po2.2.02
oraztys. G-02) w ramach przebudowy gazoci1gu G-02 nale2y wbudowai rurg oslonow4 klasy pE-I{D
100, SDR17, De225 mm o dlugoSci L: 18 m, natomiast wg Przedmiaru robbt (Sie6 gazow a, poz. 7)
dlugo66 w/w rury oslonowej wynosi L: 16 m. Prosimy o wyjaSnienie ro)bieznos"i i podanie
wladciwej dfugo(ci w/w rury oslonowej, jak4nalezy wbudowai w ramach niniejszego zadania.
OdpowiedZ:
Zamawiai}cy wyjaSnia, 

,2e w ramach przebudov,,y gazociqgu G-02 naleLry wbudowa6 rury oslonowe
zgodnie z projektem wykonawczym-sie6 gazowa(zalqczniknr 6) .

Zamawiaj4cy zwraca uwagg, i2 zgodnie z punktem 18.10 SIWZ przedmiar rob6t, dol4czony do
niniejszej SIWZ jako zal}cznik nr 8, jest v,rytqcznie dokumentem informacyjnyffi, z kt6iego moze
skorzysta6 Wykonawca, ale nie ma takiego obowi4zku

Pytanie nr 15:

Wg Projektu Wykonawczego (Sie6 gazowa, Opis techniczny, IL Zestawienie materialow, poz. 3.02
oraz rys' G-02) w ramach przebudowy gazoci4gu G-03 nale2y wbudowad rurg oslonow4 klasy pE-HD
100, SDR17, De180 mm o dlugoSci L: 18 m, natomiast wg Przedmiaru rob6t (Sie6 gazow a, poz. 6)
dfugoS6 w/w rury oslonowej wynosi L:l6 m, Prosimy o wyjaSnienierozbieanoScl i poOanle wlaSciwej
dlugo6ci w/w rury oslonowej, jak4nalely wbudowa6 w ramach niniejszego zadania.
OdpowiedZ:
Zamawiaj}cv wyja5nia, ,ze w ramach przebudov,,y gazoci1gu G_03 naleiry wbudowa6 rury oslonowe
zgodnie z projektem wykonawczym-sied gazowa(zat4czniknr 6) .

Zamawiaj4cy zwraca uwagg, i2 zgodnie z punktem 18.10 SIWZ przedmiar rob6t, dol4czony do
niniejszej SIWZ jako z:aL}cznik nr 8, jest v,,ylqcznie dokumentem informacyjnym, z kt6rego moze
skorzystad Wykonawca, ale nie ma takiego obowi4zku

Pytanie nr 16:

Wg Projektu Wykonawczego (Sied gazowa, Opis techniczny,Il. Zestawienie material6w, poz. 4.02
oraz rys, G-02) w ramach przebudowy gazoci4gu G-04 nalely wbudowai rurg oslonow4 klasy pE-IID
100, SDR17, De315 mm o dlugo5ci L:18 m, natomiast wg Przedmiaru rob6t (Siei gazowa, poz. g)
dlugoSi w/w rury oslonowej wynosi L:16 m, Prosimy o wyjaSnienie rozbieznosci i poianle wtaSciw"j
dlugoSci w/w rury oslonowej, jak4naleLry wbudowa6 w ramich niniejszego zadania.



OdpowiedZ:
Zamawiaj4cv wyja$nia, ,2ew ramach przebudowy gazoci4gu G-04 naleLy wbudowa6 rury oslonowe
zgodnie z projektem wykonawczym-siei gazowa(zal1czniknr 6) .

Zamawiaj4cy zwraca uwagg, iz zgodnie z punktem 18,10 SIWZ przedmiar rob6t, dol4czony do
niniejszej SIWZ jako zaLqcznik nr 8, jest wyl4cznie dokumentem informacyjnyffi, z kt6iego mo2e
skorzysta6 Wykonawca, ale nie ma takiego obowi4zku

Pytanie nr 17:

\{ nawi?zaniu do postanowienia w Rozdziale 10 punkt 10.2. SIWZ prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiaj}cy wymaga zatqczenia do oferty wykazu rob6t sporz4dzonegb wg zal1cinika numer 3a do
SIWZ, obejmuj4cego roboty spelniaj4ce okreSlony prziz Zamu*i44""go warunek udzialu w
postgpowaniu, w ilo5ci niezbgdnej do wykazania spelniania tego *u.onku 6.1. a) co najmniej dwie
roboty budowlane o wafto6ci minimum 8 000 000,00 zt brutto kazda w zakresie'rob6t irogov,rych z
uzbrojeniem * w kazdej robocie; b) co najmniej trzy roboty budowlane zawieraj4ce wykonawstwo
nawierzchni zmasy bitumicznej o powierzchni co najmniej 5 000 m2wkazdej ioto"iej spelniaj4ce
wymagania rozdzialu 9 punkt 9,1.1 SIWZ).
OdpowiedZ:
Zamawiqqcy potwierdza, iz w wykazie rob6t o treSci odpowiadaj4cej zal4cznikowi 3a do SIWZ
Wykonawca winien poda6 tak4 iloS6 rob6t, kt6ra bgdzie wystarczij1ca na potwi erdzenie spelnienie
warunku opisanego w punkcie 9.1.lSIWZ, tj, posiadaniawiedzy i doSwiadczenia.

Plrtanie nr 18:

Prosimy o wskazanie beneficjenta gwarancji wadialnej.

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cv informuje, iz Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Zamawiaj4cy czyli Gmina Miasta
Gdyni, reprezentowana przezPrezydenta Miasta Gdyni, Al. Marszalka Pilsudskiego 52154, g1-3g2
Gdynia,

Plrtanie nr l9:
Prosimy o jednoznaczne okreSlenie wymagaf czgstotliwoSci badari zaggszczenrob6t ziemnych:

a. Wg SST D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - WskaZnik zaggszczenia okreSlad dla kazdej
uloZonej warstwy lecz nie rzadziej ni?w trzechpunktach na 100 m2 wiistwy.

b. Wg SST D-02.01.01, WYKONANIE WYKOPOW W GRLINTACH NIESKALISTYCH -
Wska2nik zaggszczenia okreSla6 :

- jeden taz w trzech punktach na I 00 m2 warstwy , w przypadku okre5lenia wartogci Is,

- jeden razw trzech punktach na200 m2 warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i wt6rnego
modulu odksztalcenia.

c. Wg SST D'02.03.01 WYKONANIE NASYPOW - Wska2nik zaggszczenia okre$lai dlaka1d,ej
uloZonej warstr;qr, lecz nie rzadziej ni?raznakaLde 500 m3 nasypu
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy informuje, 2e badania zaggszczenia gruntu naleLry wykona6 z czgstotliw olci4 zgodn4 z
SST D-02'00.01 tj. wskaZnik zaggszczenia okre6lad dlakaLdej uloZonej warstwy lecznie rza{ziej niL
w trzech punktach na 100 m2 warstwy.

Pytanie nr 20:
Prosimy o potwierdzenie
04.Ol,O l.KORYTOWANIE
tabIica2.
OdpowiedZ:
OdpowiedZ jak na pytanie nr

czgstotliwoSci badafi zaggszczenia (co 25m) wg SST D-
WRAZ Z WYPROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA _

19.



Pytanie nr 21:
Prosimy o potwierdz<:nie, 2e mieszanki niezwi4zane, oraz kruszywa do wykonania podbudowy z
Er_trvlu lamanego, powinny spelniad wymagania Tablicy 7 orazTablicy Z SS1. D-04.04.02.
OdpowiedZ:
Zamawiaj|cv potwierdza, 2e mieszanki niezwiqzane oraz kruszyr,va do wykonania podbudowy z
kruszywa lamanego powinny spelniad wymagania tablicy 1 oraztablicy 2 SSTD-04 .04.02.

Pytanie nr 22:
Prosimy o potwierdzenie, Le warstwg
Specyfi kacj4 Techniczn4
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy pofwierdza, Le warstwg
05.03,13a.

Scieraln4 na KR 3, nale|y wykonai zgodnie z Szczegolow4

Scieraln4 na KR-3 nale|y wykona6 zgodnie ze SST D_

Zamienny opis techniczny Projektu Wykonawczego - Bran?a drogowa (Zal4cznik nr 6) Zamawiaj4cy
zamieszcza na stronie internetowej pod niniej szyrn p ismem.

Pttranie nr 23:
Prosimy o potwierdzeni,2e studnie kanalizacjideszczowej oznaczone symbolem W1i; D2l .2i;D9a.li;
D16'8i; D10'2' 1i; D8.1i;D1i s4 to istniej4ce studnie prr"inu"rooe jedynie do remontu (nie przewiduje
sig ich wymiany na nowe).
OdpowiedZ:
Zamawiai}cv potwierdza, 2e studnie kanalizacji deszczowej oznaczone symbolem WIi, DZI.zi,
D9a.1i, D16.8i, D10.21i, D8.1i, Dli s4 to istniej4ce studnie pr""rnu"rone do remontu.

Ptrtanie nr 24:
Prosimy o potwierdzenie,2e studnie kanalizacji sanitarnej oznaczone symbolem S2.li oraz Sli s4 to
istniej4ce studnie przeznaczone jedynie do remontu (nie przewiduje sig ith wymiany na nowe).
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy potwierdza, ze studnie kanalizacji sanitarnej oznaczone symbolem S2.li oraz Sli s4 to
istniej4ce studnie przeznaczone do remontu.

Pytanie nr 25:
Zgodnie z opisem technicznym zawafim w Projekcie Wykonawczym (brania technika sanitarna)
zakres opracowania obejmuje m.in. budowg studzienek kanalizacyjny.h z ttxorzywa sztuaznego.
Pros imy o wskazanie lokalizacji tych studzienek.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cv informuje, 2e studzienka kanalizacji sanitarnej z tworrywa srtucznego oznaczona jest
symbolem Tr i zlokalizowana jest w ul. plac Grunwaldzki(zalacznikni 6u)

Pytanie nr 26:
Prosimy o potwierdzenie,2e przykrycie studni kanalizacji deszczowej DN 1200 nalehy wykona6 z
zastosowaniem zwghki.
OdpowiedZ:
ZamawiajTcy potwierdza, 2e przyl<rvcie studni kanalizacji deszczowej DN1200 nalezy wykona6 z
zastosowaniem rwg1k|

Pttanie nr 27:
Prosimy o potwierdzenie, ze przykrycie studnie kanalizacji sanitarnej DN 1200 nale1y wykonai z
zastosowaniem rwEbk|
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cv potwierdza, 2e przykrycie studni kanalizacji sanitarnej DN1200 naleiry wykona1 z
zastosowaniem zwgZki.



P).tanie ff 28:
Prosimy o wyjaSnienie, azy kanalizacja sanitarna projektowana jest z rLy kamionkowych
normatywnych czy ponadnormatywnych.

OdpowiedZ:
Zamawiaj}cy wyja5nia, Le kanalizacja sanitarna projektowana jest z rur kamionkowych
normatywnych.

Plrtanie nr 29:
Prosimy o podanie, kt6ry rodzaj uszczelki K;S jest projektowany dla sieci kanalizacjisanitarnej.
OdpowiedZ:
Zamawiai4cv informuje,2e dla sieci kanalizacji sanitarnej projektowane sA uszczelki typu S.

P)rtanie nr 30:
Wg opisu technicznego (Projekt Wykonawczy branaaTechnika Sanitarna, Wodoci4gi)
- str 12

PrzejScie wodoci4g6w pod projektowanymi drogami powinno byi wykonane zgodnie z projektem. W
celu zapewnienia bezawaryinej pracy wodoci4g6w pod jezdniami zastosowano pol4czenia rur
kielichowych Zeliwnych o wyhszym standardzie. Nalez4 do nich pol4czenia blokowane, z garbem
przyspawanym na bosym kofcu rury i pierScieniem blokuj4cym umieszczonym w dodatkowej
komorze kielicha.
-str 8

Rury wodoci4gowe
Do wykonania sieci wodoci4gowej naIe|y zastosowad:
-rury wodoci4gowe z Leliwa sferoidalnego kielichowe do poN4czen blokowanych z napawanym
garbem:

DN 200 mm, klasy C64 i gruboSci Scianki nie mniejszej od 6,5 mm
DN 150 mm, klasy C64 i gruboSci Scianki nie mniejszej od 6,2 mm
DN 100 mm, klasy C100 i grubo5ci Scianki nie mniejszej od 6,1 mm
-rury wodoci4gowe z Leliwa sferoidalnego kielichowe do pol1czeh blokowanych z metalowymi
zaczepami, umieszczonymi w komorze kielicha:
DN 200 mm, klasy C64 i gruboSci Scianki nie mniejszej od 6,5 mm
DN 100 mm, klasy C100 i gruboSci Scianki nie mniejszej od 6,1 mm
Wymiary rur i ksztaltek wg PN-EN 545:2010E. Zabezpieczenie antykorozyjne rur i ksztaltek podano
poni2ej.

-profile sieci wodoci4gowej Rys. 2.1, 2.2,2.3,2.4

BU-G- pol}czenie rur automatycznie blokowane z garbem przyspawanym na bosym koricu rury i
pier$cieniem blokuj4cym umieszczonym w dodatkowej komorze kielicha
- SST str 669

Pol4czenia rur Zeliwnych kielichowych
System polqczei rur zeliwnych kielichowych bazuj e na pol1czeniach kielichowych automatycznie
blokowanych:

- automafycznie blokowane z garbem przyspawanym na bosym koricu rury i zpierscieniem
blokuj4cym umieszczonym w dodatkowej komorze kielicha.

Zastosowanie powyZszych pol4czeti na odpowiedniej dlugoSci prostych odcink6w przy lukach
eliminuje koniecznoSd stosowania blok6w oporowych.

Proszg o jednoznaczne okreslenie jakie rury nale|y zastosowai do budowy sieci wodoci4gowej.
OdpowiedZ:
OdpowiedZ jak na pytarrie nr 8



Pytanie nr 31:
Zgodnie z opisem technicznym (Projekt Wykonawczy bran?a Technika Sanitarna, wodoci4gi) do
budowy sieci wodoci4gowej nalely zastosowad:
- rury wodoci4gowe z polietylenu typu pE100 RC (SDR 17)
o Srednicy D 110 mm, odporne na zarysowania i propagacjg pgknig6 na cisnienie 1,0 Mpa.
- rury wodoci4gowe z polietylenu typu pE 100 RC (SDR 11)
o Srednicy D75 mm (DN 63 mm) i D 63 mm (DN50 mm) na cisnienie pN 1,6 Mpa,
- rury wodoci4gowe z polietylenu typu pE 100
o Srednicy D 63 mm (DN50 mm) na ciSnienie pN 1,0 Mpa.

Na profilach i planach sytuacyjnych dla przewod6w wodoci4gowych zostaly oznaczonajedynie
Srednica i material ( zeliwo lub PE)-brak informacji dotycz4cych * t tOryrn miejscu naleLlrzastosowa6
rury PE typu 100 RC. Wobec powyzszego proszg o potwieidzeni, Le rury polietylenowe fypu pE 100
RC do budowy sieci wodoci4gowej nalezy zastosowa6 tylko pod je zdniq(opl, t"Lnni" zny str rz).

OdpowiedZ:
zamawiaj4cy informuje,2e ryry polietylenowe typu PE 100 RC do budowy sieci wodoci4gowej
naleay zastosowad tylko pod jezdni4, zgodnie i^opisem technicznym i rysunkiem 2.1 projektu
wyko nawcz e go -br anza te chn i ka s anitarn a, wo do ci 4gi (zal4cznik nr 6),

Pltanie nr 32:
Do jakiej iloSci drzew naleiry zastosowai systemy zabezpieczeh drzew oraz zestaw6w nawadniania.
OdpowiedZ:
Zamawiaj}cy informuje, ze naleLy zastosowa6 systemy zabezpieczeft drzew oraz zestaw
nawadniania dla projektowanych drzew w ilo6ci zgodnej, p.o;"kt"- wykonawczym zielefr (zatqcznik
nr 6).
Zamawiaiqcy przypomina, 2e zgodnie z punktem 3.5. 2) d) SIWZ, przedmiot zam6wienia nie
obejmuje nasadzenia krzew6w i drzew wrM z rozScielenlem 6 cm warstwy otoczak6w na
agrowl6kninie pod kratq pozioml oraz zgodnie z pktlO) SIWZ Wykonawca zobowi4zanv jest do
udostgpnienia placu budowy lub terenu w okresie gwarancji celem wykonania nasadzen drzew i
krzew6w przez Biuro Ogrodnika Miasta

P)'tanie nr 33:
Zwtacamy sig o podzial Tabeli Element6w na roboty finansowane przezPEWIK Gdynia oraz roboty
finansowane przez Gming Miasta Gdyni,
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cv informuje, 2e nie dokona podziatu Tabeli Element6w na roboty finansowan e przez
PEWIK Gdynia otaz roboty finansowane przez Gming Miasta Gdyni. Zal<res prac
wsp6lfinansowanych przez PEWIK GDYNIA uiEE w punkcie 4 tabeli element6w (zaNaczniknr 9 do
srwz).

Pytanie nr 34:
Proszg o wskazanie pelrrej nazwy oraz adresu Beneficjenta gwarancji wadialnej.
OdpowiedZ:
OdpowiedZ ja na pytanie nr 18.

Plrtanie nr 35:
Te.wzglgdu na ptzyjgte standardy w budownictwie drogowym dotycz1ce terminu platnoSci faktur,
ktory ztvyczajowo ustala sig na 30 dni od momentu zlozeiiafaktury, wni,oskujg o *vanz""i"i.,[1;;
naz\oaenie dowodu zaptaty podwykonawcom (okredlonego * pur.il ust 11 Umowyj z rc na 2g dni.
Odpowied2:
Zamawiaj}cy informuje, |2 nle vtydtuzy terminu na zhoLenie dowodu zaplaty podwykonawcom
(okreSlonego w par.1 I ust ll Umowy).

Plrtanie nr 36:
Zewzglgd:unataLqce wysoko6ci kar wnioskujemy o obnizenie nizej wymienionych kar:



' Kary za odst?pienie od umowy z przyczyn le?1cych po stronie Wykonawcy, (o kt6rej mowa w
par.I2 ust.4) z poziomu 20%o do poziomu l0o/o,
o Kary za czasowe zajgcia pasa drogowego bez stosownego zezvvolenia (par.I2 ust.5) z 5.000,00 zl
do 2.000,00 zl
o Usunigcie zapisu dotyczqcego kary (par. 12. ust.6) zaopohnieniew zlozemu wniosku w sprawie
udzielenia zam6wienia na roboty dodatkowe.
o Obnizenie kary, o kt6rej mowa w par. 12 ust 7 z 10,000 zl na 5,000 zl za dzieit za rcalizowanie
rob6t bez zachowania pol6wkowej przejezdnoSci jezdni.
o obnizenie kary, o kt6rej mowa w par. 12 ust 8 z kwoty 30.000 zl na 10.000 zl za prowadzenie
rob6t w podanych tam terminach.
o obni2enie kary, o kt6rej mowa w par. 12 ust 9 zkwoty 50.000 zl na
pozostawienie na wskazany okres nawierzchni drogowych i chodnik6w w
rob6t lub docelowym

10.000 zl za dziert za nie
stanie sprzed rozpoczgcia

o obniZenie kary, o kt6rej mowa w par. 12 ust 11 z 5,000 zl do kwoty 1000 zl za nie przedto1enie
do akceptacji projektu umowy z podwykonawc4.
o obnizenie kar, o kt6rych mowa w par, 12 ust 12 i ust 13 22.000 zl do kwotv 500.

OdpowiedZ:
zamawiajqcy informuje, 2e nie obnr|y wyl?i wymienionych kar. Wysokosi kar wynika ze specyfiki
przedmiotu zam6wienia oraz jego lokalizacji-

Pytanie nr 37:
W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARTINKOW ZAMOWIENIA Pkt. 3,3 ppkt.16 ,,Zielen,Istniejezapis o pielggnacji trawnik6w w okresie 1 roku od daty odbioru kofcowego, natomiast przedmiarue
oraz Projekcie Wykonawczym Pkt.13.0 mowa jest o okresie 3 letnim. ProsZgo informacjg jaki okres
pielggnacji powinien przyj4d wykonawca w kaftulacii.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy potwierdz a, i2 zgodnie z zapisem punktu 3 .3 .16) 0 SIWZ, zakres rzeczowy przedmiotu
zamowienia obejmuje pielggnacjg trawnik6w w okresie 1 roku od daty odbioru kofrcowego.
JednoczeSnie zamawiai?cy informuje, i2 zgodnie z zapisem punktu 18.10 SIWZ przedmiar rob6t,
dolqczony do niniejsze.j SIWZ jest wyl4cznie dokumentem infoimacyjnym, zkt6rego moze skorzystai
Wykonawca, ale nie ma takiego obowi4zku.

Pytanie nr 38:
Na podstawie pkt. 3.5 ppkt.2 w SPECYFIKACJI ISTorNycH wARUNKow zAMowIENIA
wynika, i2 Inwestor czgsciowo wykonal elementy zawarte z przedmiarze ,,Zielen, z zakrest: wycinki
drzew, przesadzanie krzew6w, nasadzania drz,ew i krzew-6w. Niejasne s4 zatem ilosci prac do
wykonania oraz do p6 

.2niejszej 
pielggnacji. Prosimy o dostarczenie sktrygowun"go przedmiaru czgsci

,,Zielert zuwzglgdnieniem aktualnego zakresu do wykonan ia orazodpowiedni"go-oti"ru pielggnacji.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy !\yja6Aa, i2 zakres przedmiotu zam6wienia w zakresie zieleni zostal okreslony w
punkcie 3 '3 16) SIWZ oraz dokumentacji projektowej (zalqcznik nr 6) z uwzglgdnieniem dyspozycji
SIWZ,
Prace w zakresie zieleni, kt6re zostaty juz wykonane przez Zamawiajqcego to wycinka 25 sztuk drzew
(pkt' 3.5 2c) SIWZ), natomiast prace, nie objgte przedmiotem zam6wienia, do wykonania przez BoM
to: przesadzenie krzew6w oraznasadzenie drzew i krzew6w (pkt. 3.5 2 b) i d)).
Ponadto, Zamawiaj4cy,przypomina,2e zgodnie z punktem :.s.ro; SIWZ, fiykonawca zobowi4zany
jest do udostgpnienia placu budowy lub terenu w otresie gwarancji celem-wykonania nasad zert drzewi krzew6w przez Biuro ogrodnika Miasta oraz zgodnie z punktem z.i.+e1SIwz, wykonawca
zobowi}zany jest do zlecenia likwidacji i odtworzeniaiabaty firmie PLATAN.
Jednoczesnie zamawiaj4cy informuje, i2 zgodnie z zapislm punktu 18.10 SIwz przedmiar rob6t,
dol4czony do niniejszej SIWZ jest wyl4cznie dokumentem informacyjnym, zkt6rego moze skorzysta6
Wykonawca, ale nie ma takiego obowi4zku.



JednoczeSnie Zamawiai4cy informuje, te na podstawie art. 3g ust. 4 ustawy prawo zam6wier{publicznych zmienia treSd specyfiku"li irtotnych warunk6w zam6wienia w ten sposrib, zepkt 3.5. ppkt 48) snryz oraz g 1 ust. 5 pkt a8)projektu u*o*y otrrymuj4 brzmienie:
"48) wykonawca zobowi4zany jest do roczne.l pielggnacji trawnik6w zgodnie z nastgpuj4cymiwytycznymi:
a) koszenie trawnik6w - minirnum 2xrazy w miesi4cu od kwietnia do pa1dziernikab) nawozenie trawnik6w - 3-4 razy w sezonie wegeiacyjnymc) podlewanie trawnik6w-w miarg potrzeb,lecz n]e 

^ii"i"i,z2x w miesi4cu,,.

Ponadto zamawiajqcy modyfikuje,tre$6 pl"l^"!tl umowy - zal4cznikanr 4 do slwz, wprowadzaj4czmodyfikowane zapisy w $ 8 ust.19. ptt. b), g 1r ust.4, ktore otrzymui4 brzmienie:
$ 8 ust,19. pkt. 8):
,,monitoring telewizyjny kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla pEwIK GDYNIA (wersjaelektroniczna oraz papierowa wtaz-z wydrukiem"spadk6w) - monitoring dwukrotny (pierwszy poztealizowaniu uzbroje'ia, drugi po zakoiczeniu robdt ziemiych zwipzanych z zag1szczeniem gruntu
do_ rzgdnej docelowej lub. dla prawidlowego wykonan ia nawierzchni drogowei 1,,,, 

"--
$ 1l ust.4.: ulega wykresleniu.
W nvi4zku z wykre$leliem $ 11 ust'4 pozostale zmiany numeracji maj4 charakter porz4dkowy.zaktualizowany projekt umowy zamawialEcy zamieszcru nu .t onie internetowej pod niniejszymplsmem.

Niniejsze pismo stanowi integraln4 czgsd specylikacji rstotnych warunk6w Zam6wienia imodyfikuje jej treSd w spos6b nie prowadz4"y ao zmiany treSci oglos zenia ozam6wieniu.

Vo:
UIR a/a

dr ini. a
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