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Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o warto6ci zam6wienia przekraczaj4cej kwoty okredlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 1 I ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wiert publicznych na robotg budowlan4: ,oRewitalizacja teren6w dzielnicy Chylonia
w Gdyni m.in. poprzez rozbudowg ulic Komierowskiego, Opata llackiego, Zamenhofa,
Chyloriskiej i Sw. Mikolaja oraz budowg kolektora deszczowego do rzeki Chylonki"-
FAZA 1

W odpowiedzi na pytania Wykonawc6w, wyjaSniam:

Pytanie nr 14:

Czy dla przedmiotu zam6wienia byla wykonywana ocena oddziabrruania na Srodowisko?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cv informuje, 2e Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, zgodnie z decyzj1 z dnia
28.07.2015 r. stwierdzil brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na drodowiska dla
przedsigwzigcia objgtego niniejszym zam6wieniem.Decyzla zamieszczona jest na stronie internetowej
w zaN4czniku nr B, w czg(ci 6.

P-vtanie nr l5:
Prosimy o przekazanie jako element SIWZ decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach orazKafi
informacyjnej przedsigwzigcia lub Raportu o oddzialyvaniu na Srodowisko przedsigwzigcia.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, ize decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zamieszczona jest na stronie
internetowej w zalqczniku nr 8, w czgSci 6.

Zamawiaj4cy informuje, ze nie zamiei;ci Karty informacyjnej przedsigwzigcia. Zamawiaj4cy uznaN, i2
nie jest to informacja niezbgdna do przygotowania oferty.

Pytanie nr 16:

Prosimy o przekazanie jako element SIWZ prawomocnego zezwolenia na usunigcie wszystkich drzew
i krzew6w ptzeznaczonych do wycinki w zwi4zku z realizacjq inwestycji i sprecyzowanie wszystkich
ograniczenlv'rymagaf wynikaj4cych z trelci zezwolenia, kt6re nale?y uwzglgdni6 w harmonogramie
rob6t i cenie oferfy.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy informuje,2e zakres przedmiotu zamowienia obejmuj4cy FAZn I w zakresie usunigcia
drzew i krzew6w przeznaczonych do wycinki bgdzie realizowany na podstawie decyli o zezwoleniu
na realizacjg inwestycji drogowej. Zamawiq4cy informuje,2e do usuwania drzew i krzew6w
znajduj4cych sig na nieruchomoSciach objgtych decyzj4 o zerwoleniu na realizacjg inwestycji
drogowej nie stosuje sig przepis6w o ochronie przyrody w zakresie obowi4zku uzyskania zezN,olenna
ich usunigcie otaz oplat ztym zwi1zanych.

Pytanie nr 17:

Prosimy o potwierdzenie, 2e w przypadku wyst4pienia kolizji realizowanych rob6t z istniejqc4
zieleni4, kt6ra nie zostala ujgta w posiadanych przez Zamawiajqcego decyzjach, uzyskanie decyzji
zemvalaj4cej na wycinkg, zgodnie z Aft.83. Ust. 1. I Art. 84. Ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia



2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 tj. zp62n. zm.),le|y po stronie Zamawiaj4cego, a koszty
ewentualnych opiat administracyjnych za wycinkg nie obciyil4 Wykonawcy.
OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy potwierdza, 2e w przypadku wyst4pienia ewentualnych kolizji realizowanych rob6t
z istniej4c4 zieleni4, kt6ra nie zostala ujgta w posiadanych przez Zamawiaj4cego decyzjach, uzyskanie
decyzji zerwalajqcej na wycinkg, zgodnie z Afi..83, Ust. 1. I Aft. 84. Ust, 1. Ustawy z dnia
l6kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (D2.U.20I3.627 tj. z p62n. zm.), lezy po stronie
Zamawiaj1cego, a koszty ewentualnych oplat administracyjnych zawycinkEnie obciq24Wykonawcy.

Pytanie nr 18:

W przypadku, gdy Zamawiaj4cy na chwilg obecn4 nie dysponuje aktualn4 decylq zezwalaj4c4 na
wycinkg drzew i krzew6w, prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z Art.83. ust. 1. i Art. 84. ust. 1.

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (D2.U.2013.627 tj.), uzyskanie decyzji
zezwalaj4cej na wycinkg drzew i krzew6w oraz pokrycie ewentualnych oplat administracyjnych
z$ulu wycinki znajduje sig po stronie Zamawiaj4cego, a koszty z tym zwiqzane nie obciqaajq
Wykonawcy.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy dysponuje niniejsz4 decyzj4. Odpowiedz jak na pytanie nr 16 i 17 .

Pytanie nr 19:

Prosimy o pofwierdzenie, ze na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunk6w oraz siedlisk ro3lin
i zwierz4t gatunk6w chronionych. W przypadku stwierdzenia osobnik6w i siedlisk gatunk6w
chronionych w czasie wykonlwania rob6t, prosimy o potwierdzenie, 2e zapewnienie nadzoru
przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie aft. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (D2.U.2013.627 tj.) na odstgpstwa od zakaz6w w stosunku do gatunk6w objgtych ochron4
okreSlonych w art. 5I i 52, leLy po stronie Zamawiaj1cego, a koszty z tym zwi4zane nie obciqaaj4
Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, 2e w przypadku wydtuzaj4cych sig procedur
adm in i stracyj nych Z amaw iaj 4cy pr ze dluzy term in r ealizacji zam6w ienia.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, ze wymagania dotycz4ce specjalnej ochrony ze wzglqd:u na wystgpowanie
gatunk6w roSlin i zwierz4t lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objgtych ochron4, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody zostaly za'warte w uzasadnieniu decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach w punkcie 2), podpunkcie d).
Zamawiajqcy jednocze6nie informuje, ze dyspozycjach SIWZ rozdzialu 3 pkt 3.5 ppkt. 89) jak
r6wniez w projekcie umowy $ 1 ust. 5 pkt 89) zawarl informacje, ze Wykonawca zobowi4zany jest
usun4i drzewa i krzewy w okresie od 1.12.2016 r. do f .8.2017 r.W przypadku planowania wycinki
poza wskazanym okresem Wykonawca zobowi4zany jest do przedstawienia ekspertyzy ornitologa w
zakresie obecnoSci gniazd ptasich na przeznaczonych do wycinki drzew I krzew6w. Eksperfyzg
Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyi na 7 dni przed planowan4 wycink4 drzew / krzew6w do
BOM i Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiaj1cy nie potwierdza, 2e w przypadku stwierdzenia osobnik6w i siedlisk gatunk6w
chronionych w czasie wykonywania rob6t zapewni nadz6r przyrodniczy oraz uzyska decyzjE w trybie
aft.56 Ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (D2.U.2013.627 t1.) na odstgpstwa od
zakaz6w w stosunku do gatunk6w objgtych ochron4 okre5lonych w art. 57 i 52, jak rowniel, 2e

koszty z tym zwi4zane nie obci42q4 Wykonawcy.
JednoczeSnie Zamawiaj4cy informuje, 2e okolicznoSct zmiany terminu realizacji rob6t zostaly
okreSlone w $ 17 ust. 8 projektu umowy.

Pltanie nr 20:
Prosimy o potwierdzenia, 2e Zamawiaj4cy posiada prawomocne i ostateczne pozwolenia
wodnoprawne na budowg kolektora deszczowego do rzeki Chylonki. Prosirny o za\4czenie decyzji
wrazz operatem wodnoprawnym, kt6ry stanowi integraln4 czg\f decyzji jako element SIWZ.



OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy potwierdza, 2e posiada prawomocn4 i ostateczn4 decyzjg pozwolenia wodnoprawnego
na budowg kolektora deszczowego do rzeki Chyloni. Decyzja zamieszczona jest na stronie
internetowej w zal4czniku nr 8, w czgSci 6 dot. uzgodnief. Zl,amawia14cy zamieszcza operat
wodnoprawny.

P]'tanie nr 21:
Proszg o okre6lenie zakresu rob6t dla punktu 3. budowa kanalizacji teletechnicznej dla MSS
z elementu F Pozostale roboty. ZaNyczony projekt dotyczy wigkszego obszaru, a zakres budowy MSS
w ulicy Komierowskiego zostal ujgty w punkcie 2 ETAPU II element BIII ulica Komierowskiego.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy inforrnuje, 2e zalcres rzeczowy rob6t budowy kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb
Miejskiej Sieci Szkieletowej (MSS), kt6ry naleZy wycenii w tabeli element6w w pozycji F
,,Pozostale elerneng/", w punkcie 3. zostaN opisany w rozdziale 3 SIWZ w pkt 3.5, ppkt 2a),kt6ry
naleLy wykona6 w oparciu o dokumentacjg ,,Projektkanalizacji teletechnicznej dla Swiatlowodowej
sieci szkieletowej realizowanej w ramach projektu Ronv6j Miejskiej Sieci szkieletowej w Gdyni -
Czg(;6 0l" opracowanejprzez biuro projektowe SPRINT S,A. O/Gdarisk, stanowi4cej zal4cznlknr 7l
do SIWZ (rys, 2 arkusz 16). Natomiast pozostaty zakres rzeazowy budowy kanalizacji teletechnicznej
MSS ujgty do wyceny w tabeli element6w w pozycji B III ,,ulica Komierowskiego" punkt 2. nalely
wykona6 zgodnie ze zmienion4 tras4 sieci szkieletowej opisan4 w projektach: wykonawczym PW
7 .IIEZ i budowlano - wykonawczym ,,Przebudowa sieci teletechnicznych" opracowanych przez biuro
projektowe PBPK SA, zamieszazonqw zal4czniku nr 10b do SIWZ.

P:rtanie w 22:
Zgodnie z art.9I ust.2 Pzp kryteriami s4 cena albo cena i inne kryteria odnosz4ce sig do przedmiotu
zam6wienia, w szczeg6lnoSci jakoS6, funkcjonalno6i, parametry techniczne, aspekty Srodowiskowe,
spoleczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zam6wienia oraz koszf eksploatacji. Kryteria
odnosz4ce sig do przedmiotu zam6wienia inne ni6 cena zostaty wymienione w art. 91 ust. 2 Pzp
przykladowo, co oznacza, 2e dopuszczalne s4 takze inne kryteria, niewymienione w tym przepisie
jednak kryteria te musz4 odnosi6 sig Sci6le do przedmiotu zam6wienia. Zamawiajqcy nie moze zatem
stosowad dowolnych kryteri6w oceny ofeft, lecz tylko takie kt6re dotycz4 oferowanej usl',ugi, dostawy
lub roboty budowlanej. Cech4 charakterystyczn1 robot dodatkowych jest ich nieprzewidS,rvalno5d
w momencie udzielania zam6wienia podstawowego, a nastgpnie koniecznoS6 ich udzielenia w celu
prawidlowego wykonania zam6wienia podstawowego (patrz: Uchwala KIO z dnia 13 kwietnia 2015
r., sygn. akt: KIO/KD 20115). Bez w4tpienia zam6wienia (roboty) dodatkowe nie mog4 byd objgte
zam6wieniem podstawowym, bowiem nie ponvala na to ich charakter - nieprzewidyrvalnoSi.
Wykonawca wskazuje, i2 co prawda zam6wienia (roboty) dodatkowe zwi4zane s4 z przedmiotem
zam6wienia, jednak nie s4 to elementy objgte zam6wieniem. Tym samym skoro zam6wienia (roboty)
dodatkowe nie s4 objgte przedmiotem zam6wienia, to trudno vzna6,2e kryterium ,,ryzyka poniesienia
koszt6w wykonania rob6t dodatkowych" jako niezgodnego z9I ust,2Pzp.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie usunie zastosowarlego kryterium ,,ryzyko poniesienia koszt6w wykonania rob6t
dodatkowych" .

Kryterium to odnosi sig do gotowoSci zrealizowania przez wykonawcg ewentualnych rob6t
dodatkowych wykraczaj 4cych poza zakres rob6t objgtych opisem przedmiotu niniejszego zam6wienia,
zatem istnieje {cisly zwipzek tego kryterium z przedmiotem zam6wienia bowiem roboty dodatkowe
(zgodnie z definicj4 w SIWZ) to roboty bez realizacji kt6rych nie mozna prawidlowo zakohczy|
przedmiotu umowy.
Przyjgcie takiego kryterium oceny ofert nie sprawia, 2e zloilone of-erty s4 niepor6wnywalne, kaidy
z wykonawc6w bowiem uwzglgdni w cenie oferty ryzyko wyst4pienia rob6t dodatkowych
o okreSlonej warto5ci nie zal zadah o nieznanym zakresie.
Ponadto Zamawiaj4cy zwtaca uwagg r1a nowe brzmienie aft. 9l ustawy Prawo zamowien publicznych,
aw szczes6lnoSci ust. 2c.



Pltanie nr 23:
Czy dopuszcza sig osadniki o przeptywie poziomym o skutecznoSciach zgodnych z dokumentacj4
projektow4?
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy informuje, ze osadniki naleZy wykonai zgodnie z dokumentacj4 projektow4 bgd4c4
zal4cznikiem do SIWZ.

Pfianie nr 24:
Prosimy o podanie wysokoSci pigtrzenia dla regulatora przeptywu. Czy dopuszcza sig wykonanie
regulatora ze stah 1.4301? czy regulator powinien by6 zintegrowany z zasuwq odcinaj4c4?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, Ze wysoko(i pigtrzenia dla regulatora przepLywu wynosi 4 m. Dopuszcza siE
wykonanie regulatora przeptywu ze stali 1.430I. Nie przewiduje sig montahu zasuwy.

Pytanie nr 25:
Zgodnie z dokumentaci4 urz1dzenia podczyszczaj4ce powinny byd w korpusach wykonanych z PN-
EN 1917. Dla $rednic >1250 mm norma nie obowi4zuje, wymagane sQ aprobaty techniczne. Proszg
o wskazanie, jakie aprobaty techniczne s? wymagane.
OdpowiedZ:
Zamawiai4cy wskazuje aprobaty techniczne ITB i IBDiM , z uwzglgdnieniem pkt 3.25. i 3.26 SIWZ.

P)rtanie nr 26:
Czy osadniki musz4 posiadai aprobatg Inst5tutu Ochrony Srodowiska?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, ze osadnik jako caloS6 powinien posiada6 aprobatg Insty'tutu Ochrony
Srodowiska, z uwzglgdnieniem pkt3.25. i3.26 SIWZ.

Pytanie nr 27:
Czy separatory musz4 posiada6 aprobatg Instytutu Ochrony Srodowiska?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje , 2e separatory musz4 byd zgodne z normq PN-EN 85 8, z uwzglgdnieniem pkt
3.2s. i3.26 SIWZ.

Pytanie nr 28:
Czy dopuszcza sig studnie i korpusy wszystkich urzqdzeh z betonu C'-\5145?
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie betonu C35145 dla wykonania studni i korpus6w wszystkich
urzqdzeh.

Pytanie nr 29:
Czy dopusz cza siE studnie L4czone na pi6ro-wpust i zapraw g zamiast lqczonych na uszczelki gumowe?
OdpowiedZ:
Zamawiaj1cv informuje, ze dla studni o Srednicach 1000-i500 mm krggi powinny by6 l4czone za
pomoc4 uszczelek systemowych; krggi studni o Srednicach powyZej 1500 mm naleiry Nyczy| na pi6ro
i wpust, uszczelkg bentonitow4 oraz zaprawg wodoodporn4.

Pltanie nr 30:
Czy dopuszcza sig zastosowanie cigZkich pl5a pokrywowych umieszczonych na korpusie studzienek
kanalizacyjny ch zamiast pokryw na pierScien iach odci1?aj4cych?
OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy informuje" ze dokumentacja projektowa nie przewiduje pierScieni odci4lajqcych; ptyry
pokrywowe umieszczone na korpusie powinny by6 zgodne z norm4 PN-EN 1917, z uwzglgdnieniem
pkr 3.25. i 3.26 SIWZ.



Plrtanie nr 3 1:

Prosimy o potwierdzenie azy przepustowo36 hydrauliczna 1600 l/s dla osadnika 160/1600
o oznaczeniu OW, znajduj4cego sig migdzy studniami Df3 i D?1, jest wystarczaj4ca dla przeptywt
obliczeniowego 1650 lls , czy nale?y zastosowai urz4dzenie o wigkszej przepustowoSci?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, ze wykonawca zobowiqzanv jest zastosowai urz1dzenia o wielkoSci
osadnika zgodnie z dokumentacj4 projektow4 stanowiqc4zal4cznik do SIWZ,

Ponadto Zamawiaiacv informuie" 2e:
- w uzupelnieniu odpowiedzi na pytanie nr 2z zamieszczona tabela rob6t ziemnych stanowi
wyliczenia projektanta w oparciu o gruboSci demontowanych i montowanych konstrukcji. Na
podstawie zamieszczonej w/w tabeli oraz dokumentacji opisuj4cej przedmiot zam6wienia (w tym
uksztaltowanie terenu) Wykonawca zobowi4zany jest samodzielnie wyliczyd ilo$ci rob6t ziemnych
koniecznych do wykonania przedmiotu zam6wienia;
- w uzupelnieniu odpowiedzi na pytanie nr 8: Wykonawca w trakcie realizacji rob6t zobowi4zany
jest samodzielnie ocenii czy jest dla niego technicznie moZliwe wyciagnigcie Scianek szczelnych
stanowi4cych obudowg wykopu bez naruszenia stabilnoSci podloZa oraz wykonanego kanalu
kanalizacj i de s zc zowej .

Jednocze6nie Zamawiaj4cy informuje, ie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zam6wief
publicznych zmienia tre56 specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w ten spos6b, 2e
uzupelnia zal4cznik nr 8 do SIWZ w czgSci 6 dot. uzgodnieri o operat wodnoprawny.
Plik ,,Operat wodnoprawny" Zamawiaj4cy zamieszcza na stronie internetowej pod niniejszym
pismem.

Niniejsze pismo stanowi integraln4 czgSd Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
i modyfikuje jej treSd w spos6b nie prowadz4cy do zmia:ny ogloszenia.

k/o:
UIR a/a zup.
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