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Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartoSci zam6wienia przekraczaj4cej kwoty okre5lone
w przepisach wydarLych na podstawie art. 1 1 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wieh publicznych na robotg budowlan4: ,oRewitalizacja teren6w dzielnicy Chylonia
w Gdyni m.in. poprzez rozbudowg ulic Komierowskiegoo Opata Hackiego, Zamenhofao
Chyloriskiej i Sw. Mikolaja oraz budowg kolektora deszczowego do rzeki Chylonki"-
FAZA I

W odpou,iedzi na pytania Wykonawc6w, wyjaSniam:

P:ltanie nr 5:

\\Iykonawca zwraca sig o skorygowanie rozdziatu 20 pkt 20.1 ad.C) SIWZ ,,Okres wykonania"
poprzez okreSlenie moZliwie najkr6tszego czasu wykonania (technologicznie uzasadnionego
minimalnego czasu realizacji\. W formularzu ofefi w punkcie 2 Zamawiaj4cy okreSlil rnaksymalny
ciras realizacji - ,,nie wigcej niL 52 tygodnie", jednak nigdzie nie wskazal moZliwie minimalnego
ci,,asu rea.lizacji. NaleZy podkreSli6, i2 Zamawiai4cy przewidui4c zastosowanie kryterium terminu
wykonania zam6wienia povdnien okre6lid przedzial czasowy, w kt6rym oczekuje wykonania
z:rm6wietria, obejmuj4cego ntaksymalny akceptowalny przez niego czas realizacji zam6wienia, jak
r6wniez okres minimalny, realny do dotrzyrnania (patrz: Kryteria oceny oferl w postgpowaniach
o udzielenie zam6wienia publicznego - przyklady i zastosowanie pod red. J. Sadowego - Prezesa
Urzgdu Zamowiei Publiczrrych, UZP, Warszawa 2011, str.23). Powy?sze znalazlo r6wniez
potwierditenie w orzecznictwie KIO, w szczeg6lnoSci na uwagg zasluguje wyrok o sygrl. KIO 2408112
w kt6ry Lzba orzekla, iz 

",2 
postanowief. aft. 142 i 143 Prawa zam6wieri publicznych wynika, ze do

er;sentialia negoti umowy o z:am6wienie publiczne nale|y okre6lenie terminu realizacji zam6wienia.
A.rt. 36 ust.1 pkt 4 i aft. 41 pkt 6 ustawy wskazuj4, ze termin wykonania zam6wienia jest
obligator.yjnym elementem tak ogloszenia o zam6wieniu publicznym jak i SIWZ. OkreSlenie tego
terrminu naa bezpo6rednie prze*olenie na kalkulacjg ceny ofefty, ma zatem wplyw na por6wnywalno(d
z[.ozonych ofert. Termin moze byd takie elementem konkurencyjnym pomigdzy wykonawcami,
u,sytuacji, gdy stanowi kryterium oceny ofert. Termin wykonania zam6wienia ma zatem istotne
znaczenie: dla sporz4dzenia oferty, musi byd zatem okreSlony w spos6b pozwalaj4cy wykonawcom
oke5lii rninimalny i maksyrnalny czasookres trwania przysztej umowy w normalnym toku jej
r>aIizacjl".
CrdpowiedZ:
Zamawia.j4cy informuje, i2 nrie skoryguje rozdzialu 20 pkt 20,1c) SIWZ ,,Okres wykonania" i nie
\ ryznaezy minimalnego terminu wykonania zam6wienia.
Z,amawiajqcy zwraaa uwagg, i2 w pkt 3.5 SIWZ zawarl dyspozycje wykonania rob6t budowlanych,
kt6re W'ykonawca winien uLj46 w kalkulacji terminu wykonania zam6wienia, w szczeg6lno(ci:
konieczno66 wykonania przebudowy sieci cieplowniczej w miesi4cach od czerwca do sierpnia (pkt 3.5
ppkt la) SIWZ), koniecznoS6 udostgpnienia innym wykonawcom dziennika budowy oraz placu
budowy rru okresie od czerwca do sierpnia celem realizacji przez OPEC Sp. z o.o. remontu kom6r c.o.
oraz wynniany rur cieplowniczych (pkt 3.5 ppkt 17) SIWZ), jak r6wniez w pkt 3.5 ppkt 13) SIWZ
Z,amawiaj4cy zapisal, i2wymaga, by roboty drogowe w jezdni ulicy Opata Hackiego objgte zakresem
etapu IV Wykonawca rozpoczyl. po zakohczeniu rob6t w pasie jezdni objqtych zakresem etapu I i II tj.
po ulozeniu ostatniej warstwy nawierzchni jezdni.



Zamawiajqcy oczekuje, ze Wykonawca po zapoznaniu sig z SIWZ, o w szczeg6lnoSci z opisem
przedmiol.u zam6wienia i warunkami projektu umowy, okrefli realny termin wykonania zam6wienia,
urvzglgdniaj4cy wla5ciwe dla niego rnoZliwoSci techniczne i organizacyjne. JeZeli Zamawiaj4cy na
etapie badania i oceny ofert poweZmie w4tpliwoSci co do realno5ci terminu wykonania zam6wienia
za.oferowzLnego przez Wykonawcg, bgdzie Z4dat v,yja{nieri w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo
za.m6wiefL publicznych.
Zamawiai4cy stwierdza, 2e p'rzywolany przez Wykonawcg wyrok KIO 2408112 dotyczyl sprawy,
w kt6rej prrzedmiotem zam6wienia bylo Swiadczenie uslug transmisji danych w technologii DWDM,
a 

"zarzuLy 
dotyczyly m.in. rtiejednoznacznego (r6znego) okreslenia terminu wykonania uslugi

w ogloszeniu, SIWZ i projekcie umowy, a takie zapis6w o uprawnienit Zamawiaj4cego do
oclst4pienia od umowy bez podania przyczyny. Wyrok ten nie moLe by6 cytowany w oderwaniu od
stanu faktycznego, w kt6rym z,apadl.
Wedtug il'amawiai4cego, bardziej adekwatny do sprawy pogl4d wyrazila lzba w wyroku z dnia
2(111-02-17, KIO 242111: ,,OkolicznoS6 nie przewidzenia przez ZamawiqEcego w specyfikacji
isttotnych warunk6w zam6wienia minimalnego terminu na wykonanie zam6wienia skutkuj4ca
zt'o?eniern w postgpowaniu ofert z rozbiehnymi terminami rcalizacji zam6wienia, z kt6rych kaady
mieSci sig w terminie maksymalnyrn okre(lonym w s.i.w.z. w sytuacji, gdy wykonawcy oferuj4 realne
terminy dostaw pojazd6w nie moze by6 uznaue za naru;szerrie przez Zamawiaj4cego przepis6w ustawy
- Prawo zam6wief publicznych".

Plrtanie ry'6:
C',zy nale2,y wycenii budowg wiat Smietnikowych w iloSci 3 szt. w bran|y Mala Architektura - Etap
IV?
OdpowieclZ:
Zamawiaj4cy informuje,2e za\<res przedrniotu zam6wienia nie obejmuje budowy 3 wiat
$mietnikowych w branzy Mala Architektura - Etap IV.

PEaute-ul7:
Realizacji jakich robSt (zjakiej branZy) dotyczy pozycja w Tabeli element6w scalonych pkt1. ppkt g
,,prrzebudowa studni, wymiana ram i pokryr,v studni" wyszczeg6lniona w Etapie II, BIII, ul.
Komierovrskiego?
OdpowieclZ:
Zamawiai1cy informuje, 2e p<>zycja w Tabeli element6w pkt 1. ppt. g ,,przebudowa studni, wymiana
ram i pokryw studni" wysz:czeg6lniona w Etapie II, BIII ul. Komierowskiego dotyczy rob6t
teletechnioznych.

Pl'tanie nr 8:

Prosimy o doprecyzowanie czy Scianki szczelne stanowi4ce zabezpieczenie wykopu budowy sieci
kanalizacji deszczowej na odcinku Dch - Dfl oraz Dfl - Df4 stanowiEtymczasowe zabezpieczenie
wykopu czy nale|y przewidziefje jako tracone?

QdpswtellZ:
Zamawiaj4cy informuje, i2 Scianki szczelne stanowi4ce obudowg wykopu dla sieci KD na odcinkach
Doh-Dfl i Dfl-Df4 stanowi4 tymczasowe zabezpieczenie wykopu.

PJrtanie ru'9:
Zgodnie z:, zapisem SIWZ -Rozdzial3, pkt. 3.5, ppkt 13): ,,Wykonawca zobowiqzany jestrozpocz4c
roboty od wykonania rnikroturrelingu pod torami PKP, orazwycinki drzew /l<rzewow. (...)". Zgodnie
z kolejnym zapisem SIWZ - kozdziat 3, pkt. 3.5, ppkt 23): ,,Wykonawca uzgodni z PKP Szybka
Kolej Miejska w Tr6jmieScie Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, harmonogram zamknigi torowych
i ograniczefi w prowadzeniu ruchu poci4g6w z wyprzedzeniem co najmniej 90 dni przed
przyst4pierniem do rob6t, kt6re takich wymagaj4". Z :uwagi na fakt, iz termin wyprzedzenia stanowi Y+

terminu realizacji calego zam6wienia przewidzianego przez Zamawiaj4cego zwraaamy sig
z'zapyt.afiiem czy Zamawiaj4cy vl,razi zgodg na rozpoazgcie rcalizacji inwestycji od wykonania
innego zakresu prac?



OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy wyjaSnia, ze sformulowanie ,,Wykonawca zobowiqzany jest rozpoczq1 roboty od
wykonania mikrotunelingu pod torami PKP (...)" oznaczarozpoczgcie czynno6ci maj4cych na celu
zawarcie umowy z PKP, co wymaga wczeSniejszego przygotowania i przedtrohenia odpowiednim
jednostkom PKP harmonogramu zamknigd torowych oraz przeprowadzenia szkoleri pracownik6w,
wykonuj4cych roboty w rejonie czynnych tor6w, urz1dzeh i obiekt6w kolejowych, wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej 1.or6w przed fizycznym rczpoczgciem rob6t oraz innych czynnoSci
opisanychL w SIWZ orazw zalqcznikach nr 19 i 20 do SIWZ. Nie oznacza to fizycznego rczpoczgcia
rob6t budowlanych. Zamawiaj1cy zwrocil jedynie uwagg, Ze roboty przygotowawcze zwiqz,ane
zftzyczn5rm wykonaniem mikrotunelingu pod torami PKP wymagaj4 spelnienia szeregu wymog6w
olire$lonych przez wlaicicieli urz4dzef PKP.
Zamawiai4cy v'ryraLa zgodg narozpoczgcie realizacji inwestycji od wykonania innego zakresu prac.

Niniejsze pismo stanowi integraln4 czgsd Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia i nie
modyfikuje jej treSci.
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