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Wg rozdzielnika

Dotyczyi przetargu nieograniczonego o wartodci zam6wienia puekraczaj4cej k:woty okredlone
w plzepisach u.ydanych na podstawie aft. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 sq,cznia 2004 r. Prawo
zam6wiei publicznych na robotg budowlanQ: ,,Rewitalizacja teren6w dzielnicy Chylonia
\v Gdyni m.in. poplzez rozbudowg ulic Komierowskiego, Opata llacldego, Zamenhofa,
Chyloriski€j i Sw. Mikolaja oraz brdowQ kolektora d€szczowego do rzeki Chylonkii,-
F.LZA, I

W odpo$iedzi na pylania W) konawc6$. l,lyaitriam:

Pltanie ff 32:
W nawi4zaniu do postanowienia Rozdzialu 3 ust. 3.2.3 SIWZ prosimy o wyjaSnienie, na jakiej
podstawie Wykonawca ma uzyska6 decyzjg o pozwoleniu na uz)'tkowanie rob6t pzed ich
zakoriczeniem? Czy przystqpienie do uzytkowania ma nastqpid przed wykonaniem wszystkich rob6i?
Jesli tak plosimy o \,r'yjasnienie, jak ksztahowa6 sig bgdzie odpowiedzialnodi Zamawiajqcego za
przejgty do uilkowania przedmiot zam6wienia? P.osimy r6wniez o pot\,r'ierdzenie, Ze okes
gwamncji i rgkojmi za wady przedmiotu zam6wienia bgdzie w takim przypadku rozpoczynal sw6j
bieg od monentu przejgcia przedmiotu zam6wienia do uzltko\rania.
odpav!9da
Zamawiaj4cy infomuje, ze koniecznosd uzyskania decyzji o pozwoleniu na uil4kowanie rob6t przed
ich zakoiczeniern wynika z fakfi, iZ decyzje zezvralaj4ce na realizacjg rob6t obejmuj4 zakres wigkszy
niz objgry przedmioten niniejszego zam6wtenta.
Zamawiaj4cy potwierdza, Ze okres gwarancji i rykojmi rozpoczyna bieg od daty odbioru koticowego
rob6l. Zgodnie z $ 8 ust. 24 projektu umowy - zal4cznika nr 7 do SIWZ, odbi6r koficowy przedmiotu
zam6wienia nastqpi protokolarnie z jednoczesnyn przekazaniem inwesrycji do ui,l4kowania, na
podstawie protokol! odbioru koilcowego spisanego przez upowarznionych ptzedstawicieli
WYKONAWCY, NADZORU, ZAMAWIAJACEGO i UZYTKOWNIKOW. Odbi6r koico\ry Dastqpi
po uzyskaniu przez WYKONAWCE pozwolei na uzytkowanie.

P!,tanie fl 33:
W nawi4zanio do postanowienia Rozdziahr 3, ust. 3.5, pkt. 5) lit. e) prosimy o wyjasnienie
i potwierdzenie, ze w przypadku wykrycia na skutek wykonania pr6bnych wykop6w kolizjiuzbrojenia
Die przewidziaDych w dokumentacji projeldowej, koszt), usunigcia takiej kolizji stano\'r'id b9d4 robo19
dodatkowq objgtq dodatkowych wynagr-odzeniem dla Wykonawcy.
odpoul€dz
Zgodnie z zapisami pkt 3.5 ppkt 66) SIWZ, jezeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wykona
wykop6\'r' pdbnych i kontrclnych, o kt6rych mowa w podpunkcie 5e) a wyst4pi4 nie przewidziane w
dolomenlacji projektowej kolizje istniejQcego uzbrojenia z robotami objpq,mi pEedmiotem
zam6wienia, Wykonawca zobowi4zany j est do usunigcia tych l(olizji we wlasnym zakesie i na wlasny
kosztlAcznie z opmcowaniem ewentualDej dokunentacji projektowej dla usunigcia tych kolizji.
W dalszej czgici SIWZ zapisano, iz do usunigcia kolizji stwierdzonych w trybie zapis6w punldu 3.5.
podpunktu 5e) SIWZ stosuje sig zapisy o robotach dodatkowych, okre3lone w podpunkcie 68),69),
10),'ll), tjt ppkt 68) - WykoDa\aca zobowi4zany jest do zloZerria u Zamawiajqcego i w Nadzo{ze



Inwestomldn ewentualrrych wniosk6w w sprawie udzielenia zam6wienia na v,ykonanie rcb6t
dodatkowych w t€minie 7 dni kalendarzowych odpowiednio od daty ustalenia przez Nadz6r.
lnwestoNki llrb nadz6r autolski sposobu wykonania tych rcb6t dodatkowych lub od daq/ wykonania
przez nadz6r autorski dodatkowej dokumentacji projektowej. W ppkt 69) 11) Zarnawiaj4cy zawa
zapisy odnosnie wyceny ewentualnych rob6t dodatkowych.
Zamawiaj4cy informuje, Ze kazdorazowo decyzjg o robotach dodatkouych bgdzie podejnowal po
analizie konkrctnego przypadku, na podstawie wniosk6w zloinnych pvez WykonawcA, po
spmwdzeniu i zaopiniowanill ich przez Nadz6r In\restomki.
Jedroczeinie Zamawiaj4cy prz)?omina, iZ zgodnie z $ 8 ust. 13 projektu umowy zal4cznika tt -/ do
SIW7, WYKONAWCA zobowi4zany jest do przebudowy koliduj4cego z rcbotami istniej4cego
uzbrojenia podziemnego terenu, uwidocznionego na przekazanych przez ZAMAWAJ,{CEGb
planacb uzbrojenia podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagtodzenia ryczahowego.

Pvtanie 34:
W nawiQzaDiu do postanowienia Rozdzialu 3 ust. 3.5 pkt. 8) SIWZ pios;my o wyja6nienie
i pot\rierdzenie, ze w przypadku nieprzekazania przsz Zatnawiaj4cego decyzji, o kt6re3 mowa w rym
postanowienin SIWZ w terminie 1am zakredlonym skutki op6Znienia w realizacji rob6t z tego t)4ulu
nie b9d4 obci4zaly Wykonawcy, za3 ZamawiajEcy przedtuzy odpowiednio temin realizacii zadania.
Odoowied2:
Zamawiaj4cy informuje, iz modyfikuje zapis pld 3.5 ppkt 8) SIWZ poprzez zniang daq/ dostarczenia
decyzji o pozwoleliu na budowg dla zagospodarowania terenu \'r' obrgbie budynk6w przy ul.
Zamenhofa w ramach Rewitalizacji teren6w dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudo\,r'4 ulic
Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikolaja oraz budo\rr'A kolektora deszczowego
do rzeki Chylonki lla dzieri 28 kwietnia 2017 r..

Za1r,a|tiaj4cy pzypomirra, iZ projekt umowy (zalQcznik ff 7 do SIWZ) w g 17 ust. 2 pkt l) i 8)
dopuszcza nozliwos6 zmiany ustaleli zawaftej umowy w stosunku do tredci ofefty WYKONAWCY w
zalffesie tenninu zakoiczenia realizacji rob6t i 4]oszenia gotowosci do odbioru na uzasadniony
wniosek WYKONAWCY. Zamawiajqcy informuje, ze w nilliejszym wniosku wykonawca
zobo\'r'iqzany bgdzie udo\'r'odnii Zamawiaj4cemu, w jakin stopniu op6znienie Zarra\,,,ul4cego w
puekazaDiu decyzji \rplynglo na termin wykonania rob6t i zgloszenia gotowo(ci do odbioru.

Prtanie nr 35:
W nawi4zaniu do postanowienia Rozdzialu 3 ust. 3.5. pkt. 12 SIWZ pmsimy o wyjasnienie, co
w przypadku, jeili wla6ciciele nieruchomoSci niebgd4cych wtasno6ci4 Gminy nie wyr-az4 zgooy na
wejscie na ich nieruchomoSci celem wykonania przedmiolu zarn6wienia bqdz umozliwiq wejdcie
w terminie uniemozliwiaj4cym wykonanie rob6t zgodnie z unowq z Zamawiaj4cyl? prosimy
o potvr'ierdzenie, ze w takim przypadku Zamawiaj4cy bgdzie wspolpracowal z Wykonawc4 pr.zy
uzyskaniu ww. zg6d i przedluZy odpowiednio termin wykonania przedmiotu zam6wienia w przypadku
napotkania przez Wykonawcg na przeszkody zwi4zane z wejsciem na ni€ruchomosci. prosimy
r6wniez o potwierdzenie, 2e w przypadku koniecznoici skorzystania z cudzej nieruchomosci do
\rrykonania pmc przygotowa\'r'czych lub rob6t budowlanych Zamawjaj4cy ponosi koszty uzyskania
zg6d mieszkaic6w.
odpqrryEdz!
Zamawiaj4cy wyjadnia, iZ mozliwosi zniany terminu wykonania zam6wienia zostala opisana w $ 17
ust. 2 pkt 1), 8) i 9) projektu rurowy - zal4cznika nr 7 do SIWZ.
Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzeni4 Zanawiaj4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w
uzyskania zg6d mieszkaic6w w przypadku koniecznojci skorzystania z cudzej nieruchomosci do
wykonaria prac przygotowawczych lub rcb6t budowlanych.
Wykonawca zobowi4zany bgdzie niezwlocznie po przejgciu placu budowy, w celu zapobiezenia
op6inieniom w realizacji rob6t z powod6w wymienionych w pl.taniLl, na co najmn;ej 2 miesi4ce przed
planowanym terninem rozpoczgcia rob6t, do uzgodnienia z wlaScicielami nieruchomosci nie
bgd4cych wlasnodciq Gminy warunk6w \rej6cia na ich nietuchomo6ci. W przypadku odmowy
Wykonawca zobowiqzany bgdzie po\'r'iadomid o tym fakcie Zamawiaj4cego, kt6ry wesprze
Wykonawca w uzyskiwaniu zg6d mieszkaric6w. W przypadku op6Znienia Wykona\',,cy w tych
dzia{aniach, ryzyko niezakoiczenia rob6t w terminie ponosi Wykonawca.



P\4a e nr 36:
W nawi4zaniLr do postanowienia Rozdziah 3 ust. 3.5. pkt. 19 SIWZ prosiDy o wyjasnienie
i potwierdzeni€, Ze w przypadku op6zniefi wyniktych z prowadzenia rob6t prz€z poomrolu
wymrenione w i),m postanowieniu SIWZ, skutki powyZszego nie bgd4 obciqzaly Wykonawcy, za(
Zamawiaiqcy odpowiednio wydluzy termin wykonania rob6t \r sltuacjj, w kt6rej Wykonawca nie
bgdzie m6gl wykon).,wai s\aych rob6t \rr' teflri,rie na skutek dzialailzaniechaii podmiot6w, o kt6rych
molva \r tym postanowieniu SIWZ. Prosimy r6wniez o wyjajDienie, jaki wplyw na robot), bgd4ce
przedmiotem niniejszego postgpowania b9d4 mialy rcboty \,r' zakresie r€witalizacji teren6w zielonych?
Czy roboty te krzyzDj4 sig z terenem bLldowy dla niniejszego zadania? Czy konieczne bgdzie zawarcie
porozurnienia reguluj4cego za.kres koordynacji prac? Jaki zakrcs obowi4zk6w w zakresie kootdynacji
rob6i bQdzie mial w swej odpo\'r'iedzialnosci Wykonawca?
odpavigda
Wedlug wiedzy Zamawiajqcego, roboty w zakresie rewitalizacji tercn6w zielonych nie kzyzri4 sig
z tercDem budowy dla nini€jszego zadania, jedrak moze zaj6d potrzeba uzgodnienia dostgpu do tercnu
zlokalizowanego pomigdzy ulicami wyzlaczaj4cymi obszar niniejszej inwestycji. Zanawiaj4cy
poinformuje Administracjg Budynk6\'r' Komunalnych w Gdyni o zawarciu umowy z wybranym
Wykonawc4 rob6t i o hannonogramie pmc.
Zamawiaj4cy nie \aymaga zawarcia porozumienia \rr' tej kwestii i pozostawia dowolDosd WykoDawcy.
Ponadto Zamawiajqcy wyjasnia, iz mozliwoji zmiany terminu wykonania zam6wienia zosiala opisana
w $ 17 ust. 2 pkt 1), 8) i 9) projektu umowy - za{qcznika nr 7 do SIWZ.

P),tanie pr 37:
W nawiqzaniu do postanowienia Rozdzialu 3 ust. 3.5 pkt. 35 SIWZ prosimy o w),jasrrcr €j na czym
ma polegad ,,skuteczne" zawiadonienie podmiot6w wskazanych w t),n] postanowieniu SIWZ
o rczpoczgciu rob6t.
odponigda
Poprzez skuteczle zawiadomien;e podmiot6w wskazanych w pkt 3.5 ppkt 35) SIWZ Zanawiajqcy
rozumie uzyskanie przez Wykonawcg pisemnego potwieldzenia odbioru informacji przez wlascicieli
lub praco\rnik6w jednostek zlokalizowaDych na tym terenie.
Zawiadomienie wjnno zawiem6 infonnacje o terminie rcalizacji rob6t, mozliwych utrudnieniach i
Iryzlaczonych alternatlnvnych drogach puejScia / dojazdu do nieruchomodci.

Pltanie nr 38:
W nawiqzaniu do postanowjenia Rozdziahr 3 pkt. 3.5 pkt. 53 SIWZ prosimy o wyjasnienie
i potwierdzenie, Ze Wykonawca odpowiada wylacznie za uszkodzenia infrastNktury
zinwentaryzowanej i wskazaDej w pzekazanej pnez Zamawiaj4cego dokumentacji i poniesie koszty
uszkodzenia wyl4catie takiej infrastruktury
odparqgdz
Zamawiajqcywyjasnia,zezgodniezzapise,ng8ust. 12 projektu umowy zal4cznika nr 7 do SIWZ,
WYKONAWCA zobowi4za y jest do naprawy uszkodzeti uzbrojenia podziennego tetenu,
(urz4dzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable en€rgetyczne, telefoniczne i inne),
znajduj4cego sig na terenie budowy, zar6wno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na
przekazaiych przez ZAN4{WIAJACEGO planach uzbrojenia podziemnego terenu w ramach
ustalonego wvnaglodzenia rvczaltowego. WYKONAWCA zobowi4.zany jest bezzwlocznie
zav,,iadomii NADZOR i ZAMAWIAJ-ACEGO o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.
Zamawiajqcy przyponrna, ze zgodnre z pkt 3 .5 ppkt 5e) SIWZ, pzedniot zam6wienia dla wszystkich
etap6w obejmuje wykonanie wykop6w pdbnych i kontrolnych, r6wniez w celu zinwentaryzowania
istniej4cej infrastruktury.
Zatem Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia istniej4cej infrastruktury.

Ptanie nr 39:
W nawiqzaniu do postanowienia Rozdzia,lu 3 pkt. 3.5 pkt. 82 SIWZ prosimy o wyjadnienie na jakiej
podstawie i w jakim zakresie Wykona\rca ma byd odpowiedzialny za napmwienie szk6d opisanych
w tym postanowieniu SIWZ?



OdpowiedZ:
ZamawiaJ4cy infomuje, Ze Wykonawca bgdzie zobowi4zany do napmwienia szk6d na zasadach
og6lnych wynikaj4cych z kodeksu cywilnego.

Pl'ianie nr 40:
W nawi4zaniu do postanowieDia Rozdzialu 3 pkt. 3.29 SIWZ prosimy o wyjasnierie, najakim etapie
jest proces uzyskiwania dofinansowania? Prosimy Iowniez o pot\'r'ierdzenie, Ze w przypadku
nieuzyskania dofinansowania Zama\aiai4cy bgdzie dysponowal dr.odkami finansonymi na pokrycie
wynagrodzenia Wykonawcy.
odpavredz
Zamawiaj4cy infonnuje, iZ informacje o procesie uzyskiwania dofinansowania nie s4 niezbgdne dla
Wykonawcy do spou4dzenia ofefy. Zamawiaj4cy nie przewidzial w ogloszeniu mozliwosci
unie\razni€nia postqpo\'r'ania, jezeli Srodki pochodz4ce z budzetu Unii Europejskiej, kt6re
Zamawiajqcy zamierzal pzeznaczyd na sfinansowanie calosci lub czg5ci zam6wienia, nie zoitar4 mu
przyznane. Zamavtiaj4cy potwierdza, ze bQdzie dysponowal drcdkami finansowymi na pokrycie
wynagrodzenia Wykonawcy.

P)'tanie pr 41:
Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaho\va (Rozdzial 19 pkt. 17.7 SIWZ) pozostaje stala w zakresie
rob6t ujptych w dokumentacji zalqczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje rob6t tam
niepzewidzianych, a ponadto, iZ obowiqzek uwzglgdnienia w wl,nagrodzeniu wszelkich koszt6w
mvl4zanych z realizacj4 przedmiotLl umowy dotyczy wyl4cznie koszt6w mozliwych do oszacowania
na podstawie dostarczonej ptzez Zamawtaj4cego dokumentacji, nie obejmuje zaS koszt6w
niemo2liwych do przewidzenia na etapie ofercwania, \,r' szczeg6lnosci wynikaj4cych z bl9d6w/brak6w
w dokLmenlacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunk6w gruntowych, wodnych,
archeologicznych, ujawnienia sig niezinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentatyzowanych instaiacji
podziemnych itp., oraz Ze w przypadku koniecznosci wykonania rcb6t wynikaj4cych z zaisinienia ww.
okolicznodci \'!rykonawca otEyma wlaugrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagg, iz chociaz zgodnie
z art. 632 k.c. ,,Jezeli strony um6wily sig o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujqcy zamowienie nie
moz.3 z4dai podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umorq, nie mozna bylo
plzew;dziei rozmiaru lub koszt6w pmc.", tojednak nalezy pami9ta6, iz rozmiar i koszt prac, o kt6tych
mowa w tresci tego przepisu, dotyczy wyl4cznie rozmiaru prac ujgtych w dokumentacji przetargowej
oraz koszt6w mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zarnawial4cego
dokumentacji omz odb)tej wizji lokalnej, nie obejmuje zas koszt6w rob6t, kt6rych wykonanie okazalo
si9 konieczne w celll realizacji przedmiotu zam6wienia wskutek zaistnienia okoliczrosci
niemozliwych wczedniej do pEewidzenia. Rozszerzenie zakesu zam6wienia o robofu
nieprzewidziane w dokumentacji projekowej lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania
byloby spEeczne z aft. 140 ust. 3 PZP w zwi4zku z aft. 58 $ I KC,jako wykaczaj4ce poza okrejlenie
przedmiotu zarn6wienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane \r dokumentacji projektowej nie stanowi4
bowiem przedmiotu zam6wienia objgtego cen? ofefy.
odparl1eda
Zamawiaj4cy przypomina, ii, zgodnie z pkt 19.7 SIWZ, cena oferty stanowi6 b9dzie ryczaltowe
i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zam6wienia, niezaleine od
rcaniaru rob6t budowlanych i irurych dwiadczerl oraz ponoszonych przez Wykonawc9 koszt6w ich
realizacji. Wykonawca nie bgdz;e m6gl z4da6 podwyzszenia rynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna bylo plzewidzied rozmiaru lub koszt6w tych rob6t i innych Srrr'iadczeri.
Zan Niaj4cy zwraca uwag9, iZ mozliwoji aniany ustale,i zawafiej unowy w stosunku do tresci
oferly WYKONAWCY w zwiqzku z rcalizacj4 rob6r dodatkowych przewiduje afi. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zam6wief publicznych; zapis ten Zanawiaj4cy uwzglgdnil w $ 17 ust. 1 prolcruu umowy
zalqcznika nr 7 do SIWZ.
Zama'Nrai4cy bgdzie podejmowal decyzje o e\'r'eniualnych zmianach Dmowy yr' zakresie telminu
wykonania zam6wienia oraz wynagrodzenia zgodnie z usta\r4 pzp oraz zapisami $ 17 projektu
umowy - zalqcnika nr 7 do SIWZ. Zanawiajqcy bgdzie kaZdorazo\ro analizowal konketl1e wDioski
skladane przez Wykonawcg w tyn zal(resie, rozpatrujAc ich uzasadlienie i stan faktyczry.



Jednoczesnie Zamawiaj|cy przyponina, iZ zgodl\je z punktem 3.4 SIWZ, szczeg6lowy opis
przedmiotu zam6wienia stanowi:

1) Dla etapu I dokumentacja projekowa stanowi4ca zal4cznik m loa do SIWZ,
Dla etapu II dokumentacja prcjektowa stanowi4ca za.lqcznik tr 10b i 11 do SIWZ,
Dla etapu III dokumentacja projekowa stano\riqca zal4cznik ff 10c do SIWZ
Dla etapu IV dokum€ntacja projektowa stanowi4ca zal4cznik Dr 10d i 12 do SIWZ,

oraz dyspozycje zawarte w punkcie 3.5 SIWZ,
2) szczeg6lowe spec,4il(acje techniczne wykonania i odbiorLr rob6t (zalQcznik nr 13 do SIWZ).

Ptanie nr 42:
W nawiqzaniu do postanowienia pkt. 6 fornularza oferly prosimy o potwierdzenie, Ze Zan\a\\jaj4cy
udzielil wykonawconr biorqcl,rn udzial w postppowaniu wszelkich informacji koDiecznych do
spoz4dzenia oferty.
odpavlgda
Zamawiaj4cy udostepnil Wykonawcom cal4 posiadan4 dokumentacjg dotycz4c4 wykonania
przedmiotu zam6wienia or z infonnuje, iZ opisal przedmiot zam6wiellia przy ponocy dokumentacji
projektowej, wykonanej przez biura projeldowe, kt6re zlozyly stosowne oswiadczenia o j;j
kompletnoSci, oraz pr4, pomocy zapis6w rozdzialu 3 SIWZ.
Zgodnie z punktem 3.4 SIWZ, szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia stanowi:

i) Dla etapu I dokumentacja projeldowa stanowi4ca zal4cznik nr loa do SIWZ,
Dla etapu II dokumentacja projekto\','a stanowiqca zal4cznik nr lob i 1 I do SIWZ,
Dla etapu III dokumentacja projektowa stanowi4ca zal4czlik nr 10c do SIWZ
Dla etapu IV dokumentacja projektowa stano\'r'i4ca zal4czrik nr 10d i 12 do SIWZ,

ora? d)spozycle zawal1e \ punkcie 1.5 SIWZ,
2) szczeg6lowe spec).fikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (zal4cznik nr l3 do SIWZ).

Jednoczefuie Zamawiaj4cy pr4pomina, i2 zgodnie z dyspozycjq punLtu 3.24 SIWZ wskazane jest,
aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty blrdowlanej, aby uzyskad informacje, kt6re
mog4 by6 konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zam6wienia. I(oszty
dokonania wizji lokalDej poniesie Wykonawca.

Prtanie nr 43:
W nawi4zaniu do tresci $ 4 ust. I wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze oswiadczenie
wykonawcy w nim zawarte nalejry t+rlmaczyC zgodrie z dyspozycj4 alt. 651 Kodeksu c,,wilnego,
zgodnie z kt6rym obowiqzek wykonawcy w zakesie zapoznania sig z dokumentacj4 iterenem
budowy jest ogmDiczony do sprawdzenia, czy na podstawie dostarczonej dokumentacji jest w stanie
zrealizowad przedmiol umowy zawafiej z Itwestorem. Zgodnie ze stanowiskiem S4du Najwy2szego w
tym zakresie, wykonawca jako profesjonalista w zakresie wykonylvaDia rob6t budowlanych musi mied
umiejgtnosi odczlania dokumentacji iposluzenia sie ni4 do realizacji swoich zadai. Nie moze zaj
odpowiadai i ponosid konsekwencji finansowych za blgdy w dokumentacji projektowej.
Profesjonalist4 posiadaj4cym odpowiedni4 wiedzg i do6wjadczenie w pzedmiocie opr.acowywania
dokumentacji projektowej jest projektant. To on powinien ponosii odpowiedzialnosi za blgdy
w dolomentacji, kt6rq przygotowal dla potrzeb realizacji rob6t budowlanych. W wyroku w sprawie
o sygD. akt: III CKN 629198 SAd Najwyzszy wskazal, ze ,,Wykonawca Die ma obowiqzku
szczeg6lowego sprawdzania dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (a11. 651 KC).
Wykonawca rob6t budowlanych nie musi bowien dysponowad specjalisiyczn4 wiedz4 z zakresu
projektowania; musijedynie umie6 odcz),tai projekt i r€alizowad inwestycjg zgodnie z tym projektem
oraz zasadami sztuki budowlaDej. Obo\',,iqzek nalozony na \tykonawcg pftez aft. 651 KC I'ale|y
rozumied w ten spos6b, 2e musi on niezwlocznie zawiadomii inwestora o niemozliwosci realizacji
inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub kz o tytl1, Ze realizacja dostarczonego proleKu
spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tyr ostatnim przypadku chodzi jednak b,lko o s)'tuacje,
w kt6rych stwierdzenie nieprawidlowosci dostarczonej dokumentacji nie *ymaga specjalistycznej
wiedzy z zakrcsu projekowania".
Odpowied2:
Z treSci p,,tania wynika, i2 celem pltania Wykonawcy bylo wyja6rienie w4tpli\rosci odnosnie g 4 ust.
2 projekiu umowy - zat4cz ik^ nr 7 do SIWZ. Zamawlai4cy wyjasnia, iZ oswiadczenie o braku



zastzeZeh i uwag do dokumentacji projektowej, o kt6rym mowa w tym ustgpie, doq/czy
okolicznoici, w kt6rych Wykonawca przy zaclrowaniu stal?nnosci m6gl ujawni6 wysLgpul4ce waoy
dokumentacji projektowej. IDtencj4 Zamawiajqcego nie jest prienoszenie na Wykonawc9
odpowiedzialnoSci z b4ulu wszelkich wad dokumentacji, wtym wad ukrltych.

P*anie ff 44:
Umowa w tresci S 7 ust. 9 umowy nie reguluje termitlu trwania czynnosci odbiorowych. przy
wyznaczeniu termin6w prosimy o wzigcie pod uwagg, 2e dokladne uregulowanie temin6w jest
isiohe takze z Iei Fzycz;lny, ie zgodnie z art. 106 i ust. 3 pk1 I znowelizovr'anej ustawy o VAT,
fakturg VAT nalezy \'r'ystawi6 nie p6zniej niz do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania ushrg lub
dostawy towar6w. Bior4c pod uwagg powyzsze, stwierdzii nalezy, iz Wykonal'r'cy majg bezwzglgdny
obowiqzek wysta\'r'ienia faktury VAT z chwil4 uplywu 30 - go dnia od dnia wykonalia uslugi. Majqc
zatem na uwadze powyZsze, jako moment $rykonania uslug budowlanych i budowlano-montazowych,
kt6ry rodzi dla Wykonawcy obowi4zek \'r'ystawienia faktury, nalezy pEyj4d faktyczne \,r'ykonanie tych
uslug przez Wyl(onawcA, nie zad przejgcie tych usfug na podsta\4ie protokol6w zda\,r'czo-odbiorczych.
W zwi4zku z tym, ze rtrzepisy ustawy o VAT sq przepisami bezwzglgdnie obowi4zujqcymi
(obowiqzuj4 niezaleznie od tego co strony postalowily w ufrowie), fakturg VAT mozna wystawii po
podpisaniu prctokohr zdawczo odbiorczego, jednakze nie p6Zuiej niL w ci4gu 30 dni od dnia wpiiu
do dziennika budowy przez kierownika budowy - ojwiadczenia o zakor{czeniu rob6t budowlanych,
w pzypadku zakofczenia wykon).\,vania rob6t bgdqcych przodmioten zan6wienia.
Odpowied2:
Zama\','iaj4cy przypomina, ii zgodnie z zapisami rozclzialn 3 SIWZ oraz projektu umowy - zal4cznika
nr 7 do SIWZ, przedmiot zam6wienia obejmuje nie tylko wykonanie rcb6t budowlanych, ale r6wniez
inne czynnosci warunkuj4ce dokonanie odbioru koicowego, migdzy innymi przygotowanie
prawidlo\rych i kompletnych dokument6w odbiorowych i zgloszeniowych.
Zgodnie z g 11 ust. 16 projektu umowy - zal4cznika nr 7 do SIWZ, rozliczenie koicowe za robo$
nast4pi po dokonaniu odbioru koricowego i po tym telminie W\,I<ONAWCA zobowi4zany jest
dorgczyi ZANtrAWIAJACEMU prawidlowo wystawione faktury koficowe wraz z dokumentami
rczlicze'rio\r'ymi, z zastrzezeniem ust. 8 (dotycz4cego dowod6w zaplaty podwykonawcon / dalszym
podxTkorawcom). W zrvi4zku z poryzszyil, Zamawtai4cy nie Darzuca Wykonawcy terminu
wystawienia faktury. Termin odbioru kofcowego zostanie wyznaczony przez Nadz6r Inwestorski po
zweryfikowaniu dokumentacji odbiorowej ipotwierdzeniu gotowosci do odbioru, zatem odbi6r
koricowy potwierdza nie tylko \alkonanie rob6t budowlanych, ale i innych czynnoscj objgtych
przedmiotem zam6wienia. Tym samym termin przeprowadzenia odbioru koicowego jest uzalezniony
przede wszystkim od dzialafi Wykonawcy, tj. od teminowo{ci, kompletnosci i poprawnosci
sporz4dzenia przez niego dokument6w odbiorowych.

P\4anie pr 45:
W nawi4zaniu do postanowienia $ 8 ust. 12 projektu umowy prcsimy o wyjaSnienie j wskazanie
podstawy prawDej dla zobowiqzania Wykonawcy do naprawy niezinwentaryzowanego uszkodzonego
uzbrojenia podziemnego. Brakjest podstaw dla oszacowaDia przez Wykonawca koszt6w powyzszego,
a w konsekwencji Wykonawca nie ma obowiqzku wyceniania takich rob6t w s\rei ofercie.
odpq{sda
Zamawiajqcy wyjadnia, iz przedmiot zarn6wienia obejmuje robof w terenie silnje uzbrcjonym, a z
doswiadczei Zamawiaj4cego wylika, Ze istnieje takze mozliwoji natrafienia na uzbrojenie
niezinwentaryzowane. Zamawiaj4cy do wykonania niniejszego zan6wienia poszukuje wykonawcy
posiadaj4cego okreslon4 wiedzp idoswiadczenie or.az dysponuj4cego odpowiednim pe$onelem
(wymogi te zostaly opisane \'r' rczdziale 8 SIWZ), kt6ry wykona zam6wienie z nalez),ta starannosciq,
nie pozbawiaj4c rnieszkafc6w dostgprr do medi6w. Naprawa uszkodzefi uzbrojenia podziemnego
terenu, znajduj4cego sig na tereDie budowy, zar6wno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na
przekazanych ptzez Zama\iliajqcego, nalezy do przedmiotu zan6wienia, a zgodnie z aft. Zg - 3l
ustawy Pmwo zam6wieti publicznych, okreSlenie przedmiotu zam6wienia jesl upravr'ntenlem
Zarnawiaj 4cego.
Zama\\,iaj4cy oczekuje zatem zlozenia ofedy na wykonanie przedldotu zam6wienia w spos6b nie
powodujqcy uszkodzef uzbrojeDia podziemlrego, uwzglgdniajEcej ewentualne naprawy uszkodzonego



uzbrojenia podziemnego (zar6wno zillwentaryzowanego jak i niezinwentaryzowanego., w ryzyKu
ryczallu.

Pltanie nr 46:
W nawi4zaniu do postanowienia $ 10 ust. 2 projektu umory prosimy o wyjajnienie, dlacz€go umowa
pozbawia automaiycznej mozliwosci zmiany wynagrodzenia w razie zmiany usta\aowej zmiany
stawki VAT, jesli jest to okolicznoii niezale:ina od Wykonawcy i niew4tpliwie po\,r'inna stanowi6
podstawg do zmiany umowy?
odpovic-dZ:
Zgadnie z a1t. 142 ust.5 pkt 1) Lrstawy prawo zam6wiefi publicznych, Zamawiaj4cy ma obowiqzek
wpro\radzania do umowy postanowieri o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokosci
wynagrodzenia.naleznego wykonawcy w przypadku zniany stawki podatko od towar6w i uslug lylko
dla um6w zawieranych na okes dluzszy niz 12 miesigcy. Umowa obejmuj4ca niniejszy przldmiot
zam6wienia zostanie zawaila na okres k6tszy.
Ponadto Zamawiaj4cy z\rr'raca uwag9, iZ zgadnie z obowiqzuj4c),ni przepisami w roku 2017
podstawowa stawka podatku VAT nie ulegnie zminnie, a z zapowiedzi RzQdu Rp wynika, 2e nie
nast4pi to r6wniez przed koicem 20 1 8 r.

Pttanie Ix 47:
W nawiqzaniu do postanowienia $ 8 ust. 29 pkt. 1) prcjektu umo\ry plosimy o wyjaSnielie
i potwierdzenie, Ze uprawnienie Zamawiajqcego do odmowy odbioru rob6t lub plzerwania odbioru
rob6t, doo,czy vr'ad istotnych, polegaj4cycb na niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad i usterek
iDnego rodzaju. Wyk4.te podczas odbiom wady podlegaj4 bowiem usunigciu zgodnie z art.637 \ 638
k.c., ale nie ma to \'r'pl)'wu na obo\'r'iqzek inrrestora do odbiolu rob6t (stanowisko to znajduje
potwierdzenie \'r' ugruntowanym orzecznictwie s4do*ym, w szczeg6lnosci: wyrok SN z dnia
22.06.200'7 r., sygn. akt V CSK 99/07 oraz $,yroku z dnia 05.03.199? r. w sprawie II CKN 28/97).
odpanieda
Zarnawiajqcy wyjadnia, i2 w przypadku wyst4pienia wad istotnych moze odm6\rii odbioru
przedmiotu umowy, wyznaczaj4c termin usunigcia wad i usterek, tzn. wyst4pienia takich wad, k6re
powodujq,2e przedmiot umowy Die nadaje sig do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem lub kt6re
stanowi4 zagrozenie ub4kowania, a takle w przypadku wykonania przedmiotu zam6wienia
riezgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pfianie nr 48:
W nawiqzaniu do postanowienia g 12 ust. I pkt. 2)-3) oraz 5)-6) projektu umowy prosimy
o zast4pienie s{owa ,,op6znienia" slowem ,,zwloka". Obecne brzmienje tego postanowienia umozliwia
Zamawiajqcemu naljczenie kary r.rmownej r6wnie2 w przypadku, gdy op6znienia w realizacji rob6t
nast4pil z przyczy| nielez4cych po stronie Wykonawcy, w ty11\ z przycz:ltt lez4cych po shonie
Zamawiajqcego, co nie znajduje zadnego uzasadnienia. Nie kazde przekroczenie termiDu (op6znienie)
*ynika z okolicznosci zaleznych od wykoDawcy, zatem nie kazde op6Znienie jesL loonozracate
z niewlaSciwym wykonaniem zobowiqzania przez Wykonawcg. ZCodn:rc z zasad4 og6lnq wyrazon4
waft.471 kc, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos6 za niewykonanie lub nienalez,te wykonanie
zobo\'r'iqzania powstale wskutek okolicznoici, za kt6re ponosi on odpowiedzialnoj6. Tym samym,
pra\ro Zamawiajqcego do naliczenia kary umowne.j (stanowi4cej surogat odszkodowania.) powinno
zostai ograniczone do przypadk6w op6Znienia powstalego z przyczlt-t, za ld6re wykonawca ponosi
odpowiedzialnosd (8. przypadk6w zwloki). Wykonawca nie powinien ponosid ryzyle zastosowania
kar umownych zastzezonych na t9 okolicznoji w kazdyl przypadku powstania przekroczenia
teminu niezaleznego od wykonavr'cy.
odporvreda
Zamawiaj4cy nie wprowadzi wnioskowauych zmialr do prcjektu umowy - zalAcznika nr 7 do SIWZ.
Zamawiajqcy ma pra\'r'o uzyi dozwolonych przepisami prawa Srodk6w dysc)plinujqcych wykonawca
rob6t, bowiem nie\rykonywanie przez niego rob6t w spos6b zgodny z postanowieniamr umowy rnoze
skutkowad dla Zamawiaj4cego po\'r'aznymi konsekwencjami.
JedDoczesnie Zama\,r'iaj4cy przypomina, iZ zgodnie z rresciA g 17 ust. 2 pkt t) projektu unowy -
zalqcznika ff 7 do SIWZ - dopuszcza mozliwosd aniany ustalefi zawartej unowy w zakreste tennrnu



zakoliczenia rcalizacji rob6t i zgloszenia gotowosci do odbioru na uzasadniony wniosek Wykonawcy
i i pod warunkiem Ze pEyczyna powodujqca l(oniecznosd zmiany lezy po stonie
ZAMAWIAJACEGO. Okoliczno6ci zawinione przez inwestor a stanowi4 przeslankg do wysrqprenra
przez Wykonawca o zmiang teminu zakoliczenia realizacji rob6t i zgloszenia gotowodci do odbioru.
Dalsze mozlirr'r'osci zmjany teminu wykonania zam6wienia zostaly opisane w $ 17 ust. 2 pk g) i 9)
projektlr umowy - zal4cznika nf 7 do SIWZ.

P)4anie nr 49:
Prosimy o potwierdzen ie, 2e .{yznaczar.y ptzez Zamawiaj4cego termin usunigcia wad i usterek bgdzie
uwzglgdnial mozliwosci techniczne Wykonawcy lub bgdzie ustalany w porozumieniu z Wykonawc4.
Odpowiedl:
Temin sunigcia wad i usterek bgdzie ustaiany z uwzglgdnieniem mozliwosci tech cznych
i warunk6w atmosferycznych olaz wyDrog6w bezpiecznego wykon)4vania prac. Zamawiaj4cy rie
potwierdzi, iz termin ten bgdzie kazdorazowo ustalany w porozumieniu z Wykonawc4, gdyz
w przypadku wad i usterek zagra;aj4cych bezpieczeistwu uz),tkowania konieczne moze by6 ich
niezwloczne usunigcie,

Pvtanie nr 50:
Maj4c na u\'r'adze zasadg r6wnosci stron kontraktu prosimy o wprowadzenie do tredci umowy, w je.j

$ 16 przeslanki uprawniajqcej Wykonawc9 do odst4pienia od umowy w przypadku niew],wi4zpr'ania
sig pt2Ez Zamawial4cego z obowi4zku zaplaty faktur powyzej jednego mjesiqca od uply.lvu terminu
zaplafy, nieprzyst4pieDia do czymrolci odbiorowych, bez uzasadnionej pzyczyny odm6\',/ienie
dokonania odbioru.
odpaulgda
ZamawiajQcy nie wprcwadzi wnioskowanych zmian do projektu umowy - zal4cznika nr ? do SIWZ.
W s]4uacjach ola€dlonych w planiu Wykonawca rnoze skorzystai z ustawowego pra\'r'a odst4pienia
od umowy.

d*i*y o pot*i".dr"nie, 2e warunelq o ktorym movr'a w tresci g 17 ust. 2 pkt 8) projektu umowy tj.
okoliczno3ci kt6rych Wykonawca nie m6gl przewidzie6 na etapie skladania ofeffy i jest przez
Wykona\'r'ca niezar/viniona obejmuje takze takie okoticznojci j ak: niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiaj4ce prowadzenie rob6t, dzialanie os6b trzecich, nieprzewidziane w dokumentacji
dostarczonej przez Zamawiaj4cego warunki tetenowe, gruntowe, geologiczne, hydrologiczre,
archeologiczne, wstrzymanie rob6t przez Zamawiaj4cego.

odpaIleda
Zamawiajqcy potwiedza, iZ zgodnie ztre(ici4 $ 17 ust.2 pkt 8) plojektu umowy - zal4cznika nr 7 do
SIWZ dopuszcza mo2liwoi6 zmiany teminu zakoiczenia realizacji rob6t i zgloszenia gotowosci do
odbioru na uzasadniony \aniosek WYKONAWCY z powod6w niezale2nych od Wykonawcy, ki6rych
nie m6gl on przewidzied na etapie skladania oferty:
a)jezeli w trakcie realizacji rob6t zajdzie koniecznodi wykolania rob6t zamiennych lub dodatkowych,
w wyliku kt6rych konieczne bgdzie wydhlzenie rcalizacji prz€dmiotu umowy.
b) wyst4pi sila \ityZsza, przez co nale{ rozumied zdarzenie nieprzewidylvalne, o charakterze
naturalnym (z'.wiolowyn typu: huragany, po\'r'6d2 tub inne kataklizmy), nie do unikni9cia
i pozostaj4ce poza kontrolq Stron, nastgpstwem kt6rego strony nie mogly zapobiec, uniemozliwiajqc
stronie realizacjg zobowiqzad w ramach niniejszej umowy, plzy czytn Zamawiaj4cy z stzega, iz,
opady SniegLl i ujenna temperatum \,r' olcesie 15.XII - 28.II nie stanowi4 sily wyzszej,
c) q/stqpi koniecno66 \aykonania dodatkowych badail, ekspertlz, analiz itp.
d) wyst4pi koniecznosd wprowadzenia znian w Dokumentacji projektowej - o czas niezbgdny do
zakoficzenia rcalizacj i Umowy w spos6b nale2tty w zgodzie ze zmienion4 dokumentacj4
e) w wyniku wyst4pienia szk6d ornz nastgpstw nieszczgiliul,ch wypadk6w dotycz4cych pracownik6w
i os6b tzecich, a po\rystalych w zwi4zku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze
ruchem pojazd6w mechanicznych na terenie budowy;



D wyst4pi konieczno66 zmiary terminu przekazania placu budowy ze wzglgdu na przyczyny le24ce po
stronie Zamawiajqcego, niezalein€ od niego, dotycz4ce np. brat<u przygolowanitmozliwo6ci
przekazania_miejsca rcalizacji unowy z uwagi na istotne czynniki uniemozliriiaj4ce podjgcie rob6t
budowlanych.
Odnoinie mozliwosci zmiany ustaleti zawaltej umowy ze wzglgdy na okolicaosci, kt6rych
Wykonawca nie m6gl przewidziei na etapie skladania oferty i s4 one od niego ntezalezle,
Zanawiajqcy bgdzie kazdomzowo analizo\ra.l konkretne wnioski skladane przez Wykonawca w ryrn
zakfesie, rozpatruj4c ich uzasadnienie i stan faktyczny.

P\4anie nr 521

Prosimy o wprowadzenie do katalogu przypadk6w aniany umowy (S 17 ust. 2 projektu umowy)
dodatkowych przeslanek do zmiany umowy w zakr.esie terminll jak i wynagrodzelia Wykonawcy,
stano\'r'i4ce_ okolicaoici Diezalezne od Wykonawcy takie jak: koniecznoSd usunigcia bl9d6w, brak6w
i \'r'ad w dokumentacji dostarczonej przez ZamawiajAcego, wprcwadzenie rob6t dodatko\.1ych.
odparvlgdz
Zamawia.jqcy nie wprowadzi wnioskowanych zIlian. ZamawiaJ4cy zlvraca u\,r'agg, j2 po@sze
przeslanki zmiany umowy lvskazane przez Wykonawca zostaly juz uwzglgdnione w $ 17 ust. 2 pkt l),
2),4), 8),9) projektu unowy zal4cznika nr ? do SIWZ.

P{anie nr 53:
W zwiqzku z i41daniem wskazania w ofercie czgsci zam6wienia powi€zonych ilo wykolania
podwykonawcom prosimy o potwierdzenie, Ze oswiadczenie to dotyczy tylko i wyl4cznie
podwykonawc6w rob6t budowlanych.
odpolrcdzi
Zatnawiaj4cy potwierdza, iz z4danie wskazania w ofercie czgjci zam6wienia, kt6re Wykonawca
zamte]|za powievye podwykonawcom, doo/czy czgsci zam6wienia przewidzianych do powierzenia
podwykonawcom rob6t budowlanych.

P\4ani€ nr 54:
Prcsimy o potwierdzet\ie, 2e Z^mawiaj4cy zal4czyl do SIWZ cal4 dokumentacjg projekow4
i technicznQ potrzebnq do wykonania przedmiotu zam6wienia oraz Ze dokumentacja tajest koftpletna
i orlzwierciedla sian faktyczny w zakresie warunk6w rcalizacji zam6wienia, za6 brak jakichkolwiek
dokument6\,r' istotnych dla oceny warunk6w realizacji inwestycji nie obciqza Wykona\\,oy.
odpory1gdzi
Jak odpowiedz na p)'tanie nr 42.

Pvtania nr 55:
Prosimy o potwierdzenie,2e Zamawiajqcy dysponuje wszelkimi wymaganyni prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebn).mi w celu \rykonania zam6wienia, kt6re zachowLrj4
waznoso na okes r'"ykonania zadania, a skutki ewentualnych brak6w w tym zakresie nie obci42ajq
Wykonawcy.
OdpowiedZ:
Za[awtajlcy infornuje, iZ zgodnie z pkt 3.5 ppkt 7) i 8) SIWZ, przeka:Ze Wykonawcy rcb6t
budowlanych w dniu podpisania umowy: a) decyzjg o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drcgowej
pn.: ,,Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata I-Iackiego, Zamenhofa i Sw. Mikolaja,l
b) zawiadonienie o przyjgciu zgloszenia rob6t budowlanych dla budowy kanalizacji kablowej dla
Miejskiej Sieci Szkieletowej. Zamawiaj4cy dostarczy do dnia 28 kwietnia 2017 r. decyzjg
o pozwoleniu na budowg dla zagospodarowania terenu w obrgbie budy*6w przy ul. Zamenhofa
w ramach Re\'r'italizacj i teren6w dzielnicy Chylonia w Gdyni wmz z.ozbudow4 ulic Komierowskiego,
Opata Hackiego, Zarnenhofa i Sw. Mikolaja oraz budow4 kolektom deszczowego do rzeki Chylonkil
Zamawiaj4cy ;nformuje ponadto, 2e uzgodnienia zal4czone do SIWZ nie trac4 waznosci, poniewaz
Zamawiaj4cy przedstawi ostateczne decyzje zezwalajqce na realizacjq inwestycji.



P\4anie nr 56:
Prosimy o potwierdzenie, i€ Zamawiaj4cemu przyshguje prawo dysponowania nieruchomosci4 na
cele budowiane w zakresie calego terenu, na kt6rym bgdzie realizowana inwestycja, a ewentualne
bmkiw tym zakresie nie obciq2aj4 Wykonawcy.
odpalieda
Zanawiaj4cy przypomina, iZ przedmiot zam6wienia realizowany bgdzie w oparciu o decyzjg
o zezwoleniu ra rcalizacjg inwestycji, decyzjg o pozwoleniu na budowg izgloszenie zamiaru
wykonania rob6t budowlanych, zatem Zamawiaj4cemu przysluguje prawo dysponowania
nieruchomoSci4 na cele budowlane w zaktesie calego terenu, na kt6rym bgdzie rcalizowana
lnwestycla,

fi*iroy o pot i"rdr"nie,2e w przypaclku napotkania na niezin\,r'entaryzowane tub blgdnie
zinwentaryzowane instalacje podzienne, \'r' stosunku do stanu wynikaj4cego z dokumentacji
projektowej za,lqczonej do SIWZ i stanowi4cej podstawg wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudoury lub naprawy, Wykonawca otrzyma wytagrodzenie dodatr<^owe, a rermrl
wykonania zam6wienia ulegnie stosownemu &ydluzeniu.
odpavrcd4
Odnoinie przebudowy koliduj4cego uzbrojenia Zamawiaj4cy wyja3nia, iZ w zwiqzku z mo2liwojci4
napotkania na niezir\rentaryzowane lub blgdnie zinwentaryzowane uzbrojenie podziorrrDe, wymaga
od Wykona\'r'cy wykonania wykop6w probnych i kontrolnych pod kqtem nie przewidzianych w
dokumentacji projektowej kolizji istniej4cego uzbrojenia z robotami objgtynli przedmiotem
zam6wienia (pld 3.5 ppkt 5e) SIWZ).
Zanawiajqcy informuje , tL zgodn;e z pkt 3.5. ppkt 67) SIWZ:
,,67) Do usunigcia kolizji stwierdzonych w trybie zapis6\',' podpunldlr 3e) stosuje sig zapisy o robotach
dodatkowych, okeslone w podpunkcie 68), 69),10),11)".
Zamawiaj4cy bgdzie podejmowal decyzje o ewentualnych robotach dodatkowych, kt6rych wykonanie
okazalo sig konieczne w celu realizacji przedmiotu zam6wienia wskutek zaistnienia okolicmodci
niemozliwych wczesniej do przewidzenia, wykraczaj4ce poza przedmiot zam6wienia okreslony w
SIWZ, zgodnie z SIWZ oraz ustawq Pzp.
Jednoczeinie Zamawiaj4cy informuje, iz zgodnie z pld 3.5 ppkt 66) SIWZ:
,,66) Jezeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wykona wykop6w pr6bnych i kontrolnych, o
kt6rych mowa w podpu*cie 5e), a wyst4pi4 nie przewidziane w dokumentacji projektowej koiizje
ishiej4cego uzbrojenia z robotam; objgb,mi predmiotem zam6wienia, Wykonawca zobowi4zanyjest
do usunigcia tych kolizji we wlasnyn zakresie i na wlasny koszt l4cznie z opmcowaniem ewentualnej
dokumentacji prcjektowej dla usunigcia tych kolizji".
Mozliwosi zniany terminu rcalizacji przedmiotu zam6wienia Za:mawidj}cy bgdzie analizowal
kazdorazowo pod k4tem zgodnosciz zapisami $ 17 projektu umowy zalqczlika nr 7 do SIWZ.
Ponadto Zamawiajqcy prrypomina, i2 zgodnie z $ 8 ust. 13 projektu umowy do SIWZ:
,,WYKONAWCA zobowiqzany jest do przebudowy koliduj4cego z robotami islniej4cego uzbrojenia
podziemnego teren!! u\'r'idocznionego na przekazanych przez ZAMAWIAJ,{CEGO planach
uzbrojenia podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaftowego".

P)'tanie nr 58:
Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly hlb obiekty
o zlaczeniu historycznym, bgdzie to skuikowalo stosownym p[edluzeniem teminu wykonania
zam6wienia, co l1ajlnniej o czas, w ki61ym wykonawca nie m6g{ realizowai rob6t, a w przypadku
koniecznoSci wykonania rob6t lieprzewidzianych w dokumentacji zal4czonei do SIWZ na skutek
zaistnienia ww. okolicznodci, Wykonawca otzy a wynagrodz€nie dodatkowe.
odpaviedz
Jak odpowied2 na pltani€ nr 41.
Ponadto Zamawiajqcy info ruje, ze zgodnie z pkt 3.5 ppkt 5e) SIWZ, przedmiot zafr6wienia dla
wszystldch etap6\r obejmuje \4ykonanie wykop6w pr6bnych i kontrolnych; wykopy te Wykonawca
zobowi4zany jest wykonai z takim wyprzedzeniem, leby przek^zai, Zamawiaj4cemu i Nadzorowi
Autorskiemu oraz Inwestorskiemu na dwa l,godnie przed planowatyn tenninem realizacji rcb6t na
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danym _odcinku, wyriki analizy danych uzyskanych w ramach tych wykop6w pod kqtem nie
pzewidzianych w dokumentacji projeko\,r'ej kolizji istniej4cego uzbrojenia i robotami objgtynri
pEe&riotem zam6wienia (zglosi6 wyst4pienie takich kolizji). Do usunigcia kolizji stwierdzonych
$, trybie zapis6w tego punktu stosuje sig zapisy o rcbotach dodatkowych zamieszczone w pkt 3.5 ppkt
67) - 71) SIWZ. Zarna'Niaj4cy bgdzie podejmowal decyzje o ewentualnych robotach dodatkowy;h,
ktdrych wykonanie okazalo sig konieczne w celu realizacji przedmiotu zam6wienia wskutek
zaistnienia okolicznoSci niemozliwych wczejniej do przewidzenia, wykraczaj4ce poza przeomlor
zam6wienia okleslony w SIWZ, zgodnie z SIWZ oraz ustawapzp.
Zamawiaj4cy pr4/pomina, Ze zgodDie z pkt 1.5 ppkt 66) SIWZ. jezeli Wyko rwca w wyznaczonyil
tenninie nie wykona \aykop6w pr6bnych i konlrolnych, o kt6rych mowa w podpunkcie 5e) a wyst4pi4
nie przewidziane w dokumeDtacji pr.ojektowej kolizje islniej4cego uzbrojelia z rcbotami objgtymi
przedmiotem zam6wieria, WYKONAWCA zobowi4zany jest do usunigcia tych kolizji we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt l4cznie z opncowaniem ewentualnej dokumentacji projektowej dla
usunigcia tych kolizji.
Jednocz€inie Zamawiaj4cy zwraca uwag9, iz zgodnie z $ 8 ust. 13 projektu umowy do SIWZ:
,,WYKONAWCA zobowiqzany jest do przebudowy kolidujqcego z robotami istniej4cego r_rzbrojenia
podziemnego terenu, uwidocznionego na przekazanych przez ZAMAWIAJACEGO planach
uzbrojenia podziemnego tercDu w mmach ustalonego wynagrodzenia ryczahowego,'.

Pltanie nr 59:
Prosinly o potwi€rdzenie, iZ w przypadku stwierdzenia odm;ennych od wskazanych w dokumentacji
walunk6w geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczeg6lnosci w przypadku koniecznojii
wykonania rob6t odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczaj4cym zakres przyjgly do
wyceny oferty na podstawie zalqczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca ohzyma wynaglodzenie
dodatkowe, a temin wykonania zam6wienia ulegnie stosownemu rydhzeniu.
OdpowiedZ:
Zam wiaj4cy zwraca uwag9, iZ mozliwosd zniany ustalefi zawartej umowy
oferb, WYKONAWCY w mvi4zku z realizacj4 rob6t dodatkowych przewiduje
Prawo zam6wiei publicznych; zapis ten Zamawiajqcy uwzglgdnil w g l? ust. 1

2 pLr ql projekru umo\ry ,,alqcznika r)f 7 do SjWT
dopDszcza mozliwoSi zmiany ustaleti zawafte.j umowy w stosunku do tresci ofetq, WYKONAWCY
wzakrcsie zmiany termirru olaz sposobu realizacji umowy je6ji zaistnialy odmienne od przyjgtych
\r dokumertacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruniu, kurzawka, glazy, itp.) skutkujQce
niemoznojci4 wykonania przedmiotu unowy pzy doq/chczasowych zalo2eniach technologicznycli.
Zanawiajqcy bgdzie kazdorazowo analizowal konkretne wn;oski skladane pEez Wykonawcg w tym
zakesie, rozpatruj4c ich uzasadDienie i stan faktyczny.
Jednoczesnie Zanawiaj4cy przyporrina, iz zgodnie z plrt 3.5 ppkt 5a) SIWZ, przedmiot zam6wienia
obejnuje od\rodnienie i umocnienie wykop6w na czas prowadzeiia rob6t wedlug rozwiAzail
Wykonawcy i w zakesie niezbgdnyn dla realizacji przedmiotD zam6wienia. Rozwiazania wskazaDe
\r dokumentacji projeldowej nie s4 dla Wykonawcy wi4z4ce. Spos6b unrocnienia i odwodnienia
wykop6w Wykonawca zobowiqzanyjest opracowai ze wlasnym zakr€sie i przed rozpoczgciem rob6t
uzgodnio z Nadzorem Inwestorskirn.
Jednorzesnie Zamawiai4cy zwraca Lrwagg, Ze w Dokumentacji geologiczno - inzynierskiej dla
olceslenia warunk6w geologiczno inzynienldch, stanowiqcej czgSi zalqc tika fi 8 do SIWZ,
stwierdzono, ze plltko zalegajqca woda gruntowa moze ulegai wahaniom i moze stanowid uhtdnienie
podczas prowadzenia prac ziemnych. W zwi4zku z tym Wykonawca zobowiqzany jest przewidziei
r6zne waluDki gruntowo wodne,
Dodatkowo zamawiajQcy wskazuje, ze teten objgO, przedmiotem zam6wienia zaliczono do II kategorii
geotechnicznej, z uwagi na plj4kie wystgpowanie w6d gruntovlych oraz wystEpowanie grunt6w
slabonosnych i organicznych.

Pfianie ff 60:
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku \ayst4pienia brak6w lub b19d6w w zakesie opisu
przedmiotu zam6wienia okredlonego w dokumentacji zal4czonej do SIWZ i sranowi4cej podsdwg

w stosunku do tresci
art. 144 ust. I ustavvy
i 2 projektu nmowy -

zal4cznika nr 7 do SIWZ.
Ponadio Zamawiajqcy infomuje, iZ w $ t7 ust.
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wyc€ny ofettyj w przypadku koniecznosci wykonania rob6t wynikaj4cych z zaistnienia ww.
okolicznosci wykonawca otrzyma \rynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zam6wienia
ulegnie stosownemu wydlu2eliu.
odpovrcdz
Zamawial4cy zwraca uwagg, iZ nozliwosd zmiany ustaleti zawartej umowy w stosunku do tresci
ofefy WYKONAWCY \r zwlqzkr z rcalizaci4 rob6t dodatkowych pizewiduje a . 144 ust. 1 usta\ay
Prawo zam6wiei publicznych; zapis ten ZamawiajQcy uwzglgdni.l w $ 1? ust. I proJeKru umowy
zalqcnikamT do SIWZ.
Ponadto Zamawiajqcy informuje, iz w $ 17 ust. 2 pkt 8d) projektu umowy dopuszcza mo2liwosi
zmiany ustaleri za\'r'aftej umowy w stosunku do tresci ofefty WYKONAWCY w zakresie zmiany
terminu zakoficzenia realizacji rob6t i zgloszenia gotowojci do odbioru na uzasadnionv wniosek
WYKONAWCY z po\'r'od6w lliezalei1i.yc]n od Wykonawcy, kt6rych nie m6gl on plzewidzjei na
etapie skladania oferty, jezeli wyst4pi konieczno(i wprowadzenia zmian w Dokumenticji projektowej
- o czas niezbgdny do zakoficzenia rcalizacji Umowy w spos6b naleil,t w zgodzic zo zmrenronq
dokumentacj4.
Zamawiaiqcy bgdzie k tdorazowo analizowal konkretne wnioski skladane przez WykolawcA w rym
zakrcsie, rozpatt uj4c ich uzasadnienie i stan faktyczny.

Pltanie nr 61l
Dotyczy pkt. 9 fomularza ofedowego - wnosimy o mod).fikacjg zapisu tak aby wykonawca skladajqc
ofeftg 

_ 
w niniejszym przetargu byl zobowi4zany wskaza6 firmg podwykonawcy/ firmy

podwykona\'r'c6w jedynie w przypadku kiedyjesl/s4 mu znanylznani, poniewaz zgodnie z aft. 36 usi.
la PZP Wykonawca podaje naz\4/ podwykonawc6u o ile s4juz znane.
odpaulgdzi
Z^maw;aj4cy nie zmodyfikuje zapisu pkt 9 formularza oferlry - za\}cznjka nr I do SIWZ.
Zatr,a.Jr'iaj4cy zwraca uwagg, iZ nie z4da imion i nazwisk, daDych kontakfowych oraz podatia os6b do
koDtaktu, a jedylie podania finn podwykonawc6w. Obowi4zek ten wynika z aft. 36b ust. 1 usta\ay
Pmwo zaur6wierl publicznych.

Jednoczesrde Zamnwiaj4cy informuje, ie na podslawie art. 38 usl. 4 usta$T prawo zam6wief
publicznych zmienia tresd specyfikacji istotnych warunk6w zam6\vienia w ten spos6b, Zel

1) zmianie ul€ga pkt 3.5 ppkt 8) SIWZ oraz S 1 ust. 5 pkt 8) projektu umow] , zal4cznika nr 7
do SIWZ, kt6ry otrzymuj€ brzmi€nie:
,,8) Zamawiaj4cy dostarczy do dnia 28 kwietnia 2017 r. decyzjg o pozwoleniu Da budowg dla
zagospodaro\'r'ania terenu w obrgbie bud),nk6w przy ul. Zarnenhofa w mmach Rewitalizacji teren6w
dzielnicy Clrylonia w Gdyni wraz z rozbudorr4 ulic Komiercwskiego, Opata l{ackiego, Zamenhofa
i Sw. Mikolaja oraz budow4 kolektora deszczowego do rzeki Chylonki,'

Niniejsze pismo stanowi integralnQ czg$d Specyfikacji Istotnych Warurk6w Zam6wienia
i modylikujej€j tresd w spos6b nie prowadzQcy do zmiany ogloszenia.
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