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Wg rozdzielnika

lDotyczy: przetargu nieograniczonego o warto$ci r6wnej lub przekraczaj4cej 5 225 000 euro na robotg
budowlan4 pn.: ,,Rozbudowa skrryZowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcow4 i Podjazd w
Gdyni wra;z z budow4 kladki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy
10 Lutegoo'

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy zloLone po terminie dotycz4cym skladania wniosk6w
o wyja5nienie treSci SfWZ, wskazanym w art. 38 ust. L ustawy Prawo zam6wiefi publicznych,
wyjaSniam:

Pytanie nr 17:

W Projekcie Budowlanym pn. ,,Przebudowa trakcji trolejbusowej" w opisie na str. 4 znajduje sig zapis o
treSci: ,,Slupy typu: STR i STOR (STR szt. 5 i STOR szL. 33) w granicy opracowania nie podlegaj4ce
demontazowi naleiry poddai konserwacji tj. oczyszczeniu pomalowaniu jednokrotnym farb4 podkladow4
Malkor A i dwukrotnym nawierzchniow4 np. emali4 chlorokauczukow4 Malchem - kolor Stalowy.
Malowanie slup6w typu STOR wykona6 do calkowitej ich wysokoSci".
Natomiast ani Projekt Wykonawczy ani przedmiary rob6t nie przewiduj4 odnowienia powlok malarskich na

stalowyclr slupach trakcyjnych (Projekt Wykonawczy przewiduj e wyl4cznie demontaZ stary slup6w i montaZ

nowych). Prosimy o wyjaSnienie tej niedcislo$ci i odpowied? czry w ofercie nale?y uj4i koszty tych
odnowief a jeLeli tak to dla ilu slup6w i w jakim zakresie (np. czy zastosowa6 piaskowanie siup6w)?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy wyja6nia, i2 przedmiot zam6wienia obejmuje czyszczenie, piaskowanie i rnalowanie 3 szt

trakcyjnych slup6w istniej4cych (nr: STR1, STR2, STR3) oraz I szt. istniej4cego slupa trakcyjno -
oSwietleniowego (nr STOR1), kt6re nie podlegaj4 demontazowi, aznqdtj4 sig w zakresie opracowania w
ci4gu ul" Morskiej (zgodnie z zamieszczorlym zarniennym rys nr El z zalycznika nr 6c do SIWZ - PW
zarnienny - Trolejbusowa siei trakcyjna). Zakres prac obejmuje piaskowanie i jednokrotne pomalowanie
farb4 podkladow4 Malkor A i dwukrotne pomalowanie farb4 nawierzchniow4 np. emali4 chlorokauczukow4
Malchem-kolor stalowy. Malowanie slup6w nalezy wykona6 do calkowitej ich wysokoSci.
Ponadto Zamawiaj4cy przypomina, i2 zgodnie z pkt 18.9, przedmiar rob6t, dol4czony do SIWZ jako
zatr4cznik nr 8a, 8b, 8c, 8d jest wylEcznie dokumentem informacyjnyffi, Z kt6rego wykonawca moze
skorzysta6, ale nie ma takiego obowi4zku.

Pytanie nr 18:

W projekcie wykonawczym str. 7 zestawiente
do zamontowania ti. 2,919t a w przedmiarach
wielkoii jest prawidlowa? Wedlug naszych
przewodu jezdnego nale?y przyj46 do montaztt

materiatr6w poz.16 podano ilo$6 przewodu jezdnego Djp100
str. 1 poz. 11 podano wartoSd l,44km toru tj. 2,563 t.Ktora
porniar6w ilo66 wg projektu jest prawidlowa. Jak4 iloSi
i oferly?

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy wyja6nia, i2 w poz. 16 zestawienia podstawowych material6w montazowych na str. 7 PW
trolejbusowej sieci trakcyjnej (stanowi4cego czgic zal1cznika nr 6a) ornylkowo podano iloS6 przewodu

Djpl00 -2,912 t, podczas gdy prawidlowo powinno by6 2,88 km.
Zamawiaj4cy zamieszcza zamienn1 str. 7 PW trolejbusowej sieci trakcyjnej (stanowi4cego czgSc zal4cznika
nr 6a) z poprawion4 ilo6ci4 przewod6w (przew6d jezdny podany w km a nie w t).
Dodatkowo Zamawiq4cy zwtaca uwagg, iz PW zamienny, stanowi4cy czg\c zaN1cznika nr 6c obejmuje
nrontaz toru jezdnego w iloSci 0,163 km oraz przewieszenie istniej4cego przewodu trakcyjnego na odcinki
od przewieszki nr 75 do istniej4cej zwrotnicy w ul. Morskiej.



Ponadto Zamawiaj1cv przypomina, i2 zgodnie z pkt 18.9, przedmiar rob6t, dol4czony do SIWZ jako
zalqcznik nr 8a, 8b, 8c, 8d jest v'ryl4cznie dokumentem informacyjnyfr, z kt6rego wykonawca moze
skorzystad, ale nie ma takiego obowi4zku, a zgodnie z pkt 18.8 SIWZ, za ustalenie iloSci rob6t i innych
$wiadczef oraz spos6b przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia
ryczahowego odpowiad a wyl4cznie Wykonawca.

Pltanie nr 19:

Zgodnie z przedmiotem zam6wienia jednym z etap6w rcalizacji jest renowacja istniej4cej kanalizacji
deszczowej DN 600 mm metod4 bezwykopowq za pomoc1 vryl<Nadziny CIPP utwardzanej promieni IIV o
dlugo6ci 51,40 mb. Z uwagi na fakt, 2e nigdzie w dokumentacji nie pojawia sig inforrnacja dotycz4ca
sztlrvno6ci obwodowej SN ww. rgkawa, prosimy podanie tej wielko5ci, kt6ra jest niezbgdna do
prawidlowego doboru rnaterialu.do renowacj i.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, iz rgkaw po utwardzeniu powinien mied sztlr,vnoSd obwodow4 SN nie mniejsz4 niZ
4 kN/m2.

Pltanie nr 20:
Zgodnie z poz. 60 Przedmiaru rob6t ,,Renowacja kolektora ks1000 - Wykonanie napraw punktowych
kolektora DNi000 l4cznie z renowacj4 kom6r kanalizacji sanitarnej na dlugoSci 100 mb" prosimy o
sprecyzowanie sposobu naprawy, jakirn naleLy poddai ruroci4g i komory? Dodatkowo prosimy o wskazanie,
w kt6ryrn miejscu bgd4 wykonywane ww. naprawy i ile sztuk kom6r naleiry podda6 renowacji, oraz jakie s4

ich wymiary?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy zamieszcza zamienn4 str. 18 PW branZy sanitarnej (stanowi4cego czg{C za\4cznika nr 6a) z
poprawionym opisem technicznym sposobu naprawy ruroci4gu i komory.
Ponadto Zamawiaj1cv przypomina, i2 zgodnie z pkt 78,9, przedmiar rob6t, doL1czony do SIWZ jako
zal4cznik nr 8a, 8b, 8c, 8d jest v,ryl4cznie dokumentem informacyjnym, z kt6rego wykonawca moze
skorzysta6, ale nie ma takiego obowi4zku.

JednoczeSnie Zamawiaj4cy informujeo te na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zam6wief
publicznych zmienia treSd specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w ten spos6b, 2e:

I. Zanawiaj4cy zmienia zal4cznik nr 6c do SIWZ - dokumentacja projektowa w ten spos6b, ze

zamieszcza na stronie internetowej pod niniejszym pismern zamienny rys nr E1 z PW zamienny-
Trolej busowa sie6 trakcyjna.

IL ZamawiajEcy zmienia zal4cznik nr 6a do SIWZ - dokumentacja projektowa w ten spos6b, ze

zamieszcza na stronie internetowej pod niniejszym pismem zamienn1 str. 7 PW trolejbusowej sieci
trakcyjnej.

III. Zamawiaj4cy zmienia zal4cznik nr 6a do SIWZ - dokumentacja projektowa w ten spos6b, ze

zamieszcza na stronie internetowej pod niniejszyrn pismem zamienn1 str. 1B PW branZy sanitarnej.

Niniejsze pismo stanowi integraln4 czg6d Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia i modyfikuje
jej treSd w spos6b nie prowadz4cy d.o zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu.

k/o:
UIR a/a


