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Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o warlo$ci poniZej 5 225 000 euro na robotg budowlan4 pn.:
,,Budowa pgtli trolejbusowej wytz z infrastruktur4 techniczn4 i budow4 oSwietlenia na
osiedlu Fikakowo w Gdyni"

\il odpowiedzi na pytania Wykonawcy, wyjaSniam:

Pltanie ru 1

W rozdziale 18 SIWZ - pozycje 18.11 - 18.23 Zamawiaj4cy rozpisuje sig jakie,wymagania winien
spelnii wykonawca skladaj4cy ofeftg, dotyczqce wykonania kosztorysu ofertowego. Proszg o
wyjaSnienie jakie konsekwencje poniesie wykonawca, kt6ry przedstawi kosztorys nie spelniaj4cy
wymagaf Zamawiaj4cego, a zwlaszcza punktu 18.17 rn6wi4cy: ,,kosztorys ofertowy nale|y sporzqdzil
w spos6b umoZliwiaj4cy ustalenie oddzielnych wafto$ci brutto dla kahdego elementu rob6t,
wyszczeg6lnionego w tabeli element6w, stanowi4cej zal4cznik nr 9".
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cv przypornina, i2 zgodnie z pkt 18.23. SIWZ, w dowolnym momencie badania i oceny
ofeft, na Z4danie Zamawiaj4cego, Wykonawca ma obowi4zek udzielenia wyja(nien dotycz1cych
wyliczenia wysoko6ci cen jednostkowycli i przedstawienia do wgl4du kalkulacji tych cen
jednostkowych. W przypadku przedstawienia kosztorysu ofertowego nie spelniaj4cego wymagafl
opisanyclr w rozdziale 18 SIWZ, Zamawiajqcy na etapie badania i oceny ofert bgdzie korzystal z tego
uprawnienia. Ponadto w przypadku, gdy kosztorys ofertowy nie bgdzie umoZliwial ustalenia
oddzielnych warlodci brutto dla kazdego elementu rob6t, wyszczeg6hrionego w tabeli element6w,
stanowi4cej zalycznik nr 9 do SIWZ, ZamawiajEcy nie wyrazi zgody na podzial pozycji w
harmonogramie realizacji i fakturowania w spos6b bardziej szczeg6towy, niL w kosztorysie
ofertowynr. W zwi1zku z powyhszym, spos6b przygotowania kosztorysu ofertowego przez
Wykonawcg bgdzie warunkowal rnoZliwo6i fakturowania na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 2
Zakres przetargu obejmuje montaL przysiadak6w, kt6re nie wystgpuj4 w polskiej dystrybucji. Czry w
zwiqzku ztym Zamawiajycy dopuszcza monta2 przysiadak6w innej firmy (podobnych), dostgpnych na
polskim rynku?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy inforrnuje, i2 wz6r przysiadaka zal4czony do SIWZ jest przykladoorry. Zamawiaj4cy
dopuszcza monta? przysiadaka innych firm, kt6re s4 dostgpne na polskim rynku. Przysiadak winien
spelniad wymagania zawarte w Standardacl-r DostgpnoSci dla m. Gdyni, zamieszczonych w zal1czniku
nr 14 do SIWZ. Siedzisko winno by6 wykonane z materialu drewnianego ze wzglgdu na nagrzewanie
sig tego materialu w niewielkim stopniu.

Pltanie nr 3
Proszg o podanie iloSci element6w rnalej architektury (lawek, przysiadak6w itp.).
OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy informuje, i2 przedmiot zarn6wienia obejmuje ustawienie 3 lawek w miejscach
odpoczynku oraz 1 przysiadaka przy przystanku komunikacji miejskiej; siedziska winny spelniad
wynagania zawarte w Standardach Dostgpno6ci dla m. Gdyni, zamieszczonych w zal1czniku nr 14 do
SIWZ.



Pytanie nr 4
Proszg o udostgpnienie wzoru lawek.
OdpowiedZ:
tr-awki naleLy wykona6 zgodnie z wytycznymi zawarymi w Standardach DostgpnoSci dla m. Gdyni
(Karta nr 9, ryc. 9.3.), zamieszczonych w zal4czniku nr 14 do SIWZ. Podlokietniki winny by6
wysunigte poziomo na odleglo$6 5 cm poza krawgdZ siedziska. ZamawiajEcy wymaga zastosowania
materialu drewnianego na siedzisko ze wzglEdu nagrzewanie sig tego materiafu w niewielkim stopniu.

Pltanie nr 5

Zgodnie z projektem miejsce odpoczynku z \awk4 naleLy wykonai zgodnie z rys. 3.I ze standard6w
dostgpnoSci. Czy w takirn razie w zakres wchodzi r6wnieZ montaL stojaka rowerowego, jak na
rysunku?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, iz montaz stojaka rowerowego nie wchodzi w zakres przedmiotu
zam6wienia. Zamawiaj7cy zwraca uwagg, i2 rniejsce odpoczynku winno mie6 glgbokoSd 1,8 m otaz
nawierzchnig r6wn4 i utwardzon4.

Pytanie nr 6
Proszg o udostgpnienie szczeg6lu Smietnika orazkraty ochronnej.
OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy inforrnuje, i2 zgodnie z zapisami PW drogowego, zamieszczonego w zal4czniku nr 6 do
SIWZ, kosz na Srnieci winien byd wolnostoj4cy, wykonany z betonu o fakturze kamienia z
wyjmowanym wiadrem z blachy ocynkowanej. Dodatkowo Zamawiq4cy informuj e, i2 kosz winien
by6 prefabrykowany, o pojemno$ ci 70 l, z wydzielon4 popielnic4.
Kratg ochronn1 naleLy wykonai zgodnie z rysunkiem i wytycznymi zamieszczonymi w PW zieleni,
stanowi4cyn cze(6 zaLqcznika nr 6 do SIWZ. Krata ochronna jest to element stalowy, ocynkowany,
o wymiarach 1500x1500 rnm, osadzona na ramie montazowej.

P)'tanie nr 7
Proszg o wyja$nienie, kt6ry rodzaj pbrtek typu A naIe|y wyceni6 - wyniesione pr4hki, walki czy
bruzdy.
Odpowied2:
Zamawiaj4cy dopuszcza fakturg kierunkow4 typu A - wyniesione pr}2ki (A1) lub wyniesione walki
(A2). Wyb6r pomigdzy fakturamijest dowolny.

P)'tanie nr 8

Proszg o wyjadnienie, kt6ry rodzaj pb4ek typu B naleLry wycenii - Scigte kopulki czy stoaki.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy doptszcza oba rodzaje faktur typu B, tj. Scigte kopulki (81) lub Scigte stoZki (82).

Pltanie nr 9
Proszg o wyja3nienie, kt6ry rodzaj pbrtek typu C nale|y wyceni6 - pbtki typu sztruks, wyniesione
kwadraty, pole oczekiwania czy inne.
Odpowiedz:
Zamaw iaj1cy informuj e, iZ:
- fakturg C1 - sztruks nalezy zastosowai jako fakturQ przy tablicy rozldadu jazdy pod wiat4

przystankow4,
- fakturg C2 - wyniesione kwadraty naleLy stosowai nal4czeniu sig Scie2ek kierunkowych z faktury

A oraz przy tzw . lapaczach (2 lub 3 pasy faktury kierunkowej typu A),
- na oddzielenie miejsc odpoczynku od ci4gu pieszego naleLy zastosowa6 fakturg C3, tj. dowoln4

fakturg kontrastuj4c4 z nawierzchni4 chodnika oraz fakturarni typu A i B; jako fakturg typu C3
mohna zastosowad np. kostkg karnienn4 laman4,

- fakturg C4 -pole oczekiwania (dopuszczalne C1) nalely zastosowa6 jako miejsce oczekiwania dla
osoby niewidomej na terenie przystanku kornunikacji miejskiej.



Plztanie nr 10

Proszg o udostgpnienie profilu podluznego sieci wodoci4gowej DN 110 PE od wgzlaWl do W12 oraz
przylycza wody DNSOPE od W1l do W13 (w PW brak tego rysunku, a w PB rysunek jest
uszkodzony).
OdpowiedZ:
ZamawiajEcy informuje, i?profil podluzny sieci wodoci4gowej DN 110 PE od wgzlaWl do Wl2 oraz
przyl4cza wody DN5OPE od Wll do W13 zostal pokazany na rysunku nr 0'7, zamieszczonym w
projekcie architektoniczno-budowlanym, stanowi4cym czg66 zal4cznika nr 6 do SIWZ (dokumentacja
projektowa autorstwa Pracowni Projektowej EURO-ALIANS). Zamawial4cy potwierdza, Ze plik jest
prawidlowy i odczytanie rysunku jest mozliwe.

JednoczeSnie Zamawiaj4cy informuje, 2e na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zam6wief
publicznych zmienia treSd specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w ten spos6b, ie pkt
18.11. SIWZ otrzymuje brzmienie:
,,18.11. Kosztorys ofertowy, sporz1dzony przez Wykonawcg, musi spelnia6 wymogi okreSlone
w niniejszej specyfikacji.
W przypadku, gdy kosztorys ofertowy nie bgdzie urnoZliwial ustalenia oddzielnych warto5ci brutto dla
kaZdego elementu rob6t, wyszczegolnionego w tabeli element6w, stanowi4cej zal4cznik nr 9 do
SIWZ, Zamawiaj4cy nie wyrazi zgody na podzial pozycji w harmonogramie realizacji i fakturowania
w spo s6b b ar dziej szcze g6lowy, ni| w ko sztorysie ofeft owym, "

Niniejsze pismo stanowi integraln4 czgsd Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
i modyfikuje jej treSd w spos6b nie prowadz4cy do zmiany tre6ci ogloszenia o zam6wieniu.
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