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UIR.271.2.38.2017.AS                                                                 Gdynia, dnia 04.10.2017 r. 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 
dotyczy:  pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę na roboty budowlane pod nazwą: „Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skweru 
Plymouth, Al. M. Piłsudskiego i Tetmajera wraz z budowę trasy rowerowej łączącej 
istniejące ścieżki rowerowe w Al. Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”. 

 
 

Gmina Miasta Gdyni zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro zgodnie z art. 4 
pkt 8 w związku z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.2017.1579 z późn. zm.) na 
pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na 
roboty budowlane pod nazwą: „Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skweru Plymouth, Al. M. Piłsudskiego i 
Tetmajera wraz z budowę trasy rowerowej łączącej istniejące ścieżki rowerowe w Al. Zwycięstwa i na Bulwarze 
Nadmorskim w Gdyni”.  

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji inwestycja może uzyskać dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. 

1. Dane Zamawiającego: 
1.1. Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 

reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni. 
1.2. Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Gdyni. 
1.3. Postępowanie prowadzone jest do 30.000 euro. 

2. Przedmiot zamówienia: usługa nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę na roboty budowlane pod nazwą: „Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skweru Plymouth, Al. 
M. Piłsudskiego i Tetmajera wraz z budowę trasy rowerowej łączącej istniejące ścieżki rowerowe w 
Al. Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”. 
CPV – 71.24.70.00-1 
2.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Wykonawcę robót będzie obejmował: 

1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją   
projektową i z uwzględnieniem dyspozycji pkt. 2.4 niniejszego zapytania. 

2) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie we właściwym organie nadzoru budowlanego 
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. 

2.2. Przedmiot  zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych realizowanych przez 
Wykonawcę robót obejmuje: 
1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe,  
2) Roboty ziemne, 
3) Roboty drogowe, w tym: 

a) budowę ścieżki rowerowej z SMA, 
b) wyznaczenie pasów rowerowych, 
c) przebudowę chodników, miejsc postojowych i wjazdów, 
d) rozbudowę pętli autobusowej przy ul. Tetmajera, 
e) budowę skrzyżowania w rejonie Skweru Arki Gdynia, 
f) budowę parkingu rowerowego, 
g) budowę schodów terenowych, 

4) Przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego i urządzeń elektroenergetycznych, 
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5) Przebudowę sygnalizacji świetlnej, 
6) Przebudowę sieci TRISTAR, 
7) Przebudowę sieci teletechnicznych, 
8) Przebudowę sieci wodociągowej z budową przyłączy wod-kan do toalety publicznej i miejsca 

sanitarnego dla kierowców, 
9) Likwidację istniejącego uzbrojenia,  
10) Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, 
11) Budowę toalety publicznej, 
12) Zieleń, w tym: 

a) wycinkę drzew i krzewów z usunięciem karpin, 
b) usunięcie traw ozdobnych, 
c) zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy, 
d) założenie trawników wraz z pielęgnacją w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego, 
e) nasadzenie bylin i krzewów iglastych wraz z pielęgnacją w okresie 1 roku od dnia odbioru 

końcowego 
13) Budowę elementów małej architektury wraz z elementami urządzenia parkingu rowerowego, 
14) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy, 
15) Docelową organizację ruchu, 

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych podlegających 
nadzorowi stanowi: 
a)    dokumentacja projektowa (załącznik nr 6) oraz dyspozycje zawarte w pkt 2.4 .niniejszego 

zapytania. 
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 7), 

 
Zamawiający informuje, że do dnia złożenia oferty dokumentacja w/w inwestycji będzie dostępna na stronie 
internetowej http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434/rozbudowa-ulic-swietojanskiej-skweru-plymouth-
al-m-pilsudskiego-i-tetmajera-wraz-z-budowe-trasy-rowerowej-laczacej-istniejace-sciezki-rowerowe-w-al-
zwyciestwa-i-na-bulwarze-nadmorskim-w-gdyni,498910 
2.4. Przedmiot zamówienia  Wykonawca robót winien wykonać z uwzględnieniem następujących uwag: 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a) odwodnienie i umocnienie wykopów na czas prowadzenia robót według rozwiązań 

Wykonawcy i w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia -  rozwiązania 
wskazane w dokumentacji projektowej stanowią wyłącznie sugestię projektanta i nie są dla 
Wykonawcy wiążące; sposób umocnienia i odwodnienia wykopów Wykonawca zobowiązany 
jest opracować we własnym zakresie i uzgodnić z Nadzorem Inwestorskim, 

b) wykonanie wykopów próbnych i kontrolnych; wykopy te Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać z takim wyprzedzeniem, żeby przekazać Zamawiającemu i Nadzorowi Autorskiemu 
oraz Inwestorskiemu na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem realizacji robót na 
danym odcinku, wyniki analizy danych uzyskanych w ramach tych wykopów pod kątem nie 
przewidzianych w dokumentacji projektowej kolizji istniejącego uzbrojenia z robotami objętymi 
przedmiotem zamówienia (zgłosić wystąpienie takich kolizji), 

c) budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Skwer Plymouth (na odcinku od Al. Piłsudskiego do 
ul. Świętojańskiej), w tym: budowę ścieżki rowerowej z SMA, wykonanie nawierzchni separacji 
z kostki kamiennej, wykonanie nawierzchni z płytek betonowych fakturowanych 
(ostrzegawczych, kierunkowych, informacyjnych), przebudowę przejścia dla pieszych przy Al. 
Piłsudskiego (na wysokości Restauracji Anker), likwidację kolidujących wpustów deszczowych 
wraz z przykanalikami, budowę wpustu Wp7 z przykanalikiem, przebudowę sygnalizacji 
świetlnej w rejonie ul. Świętojańskiej, wycinkę drzew, dostawę i montaż elementów małej 
architektury, zieleń (nasadzenie trawników i bylin), demontaż słupków stalowych. Graficzny 
opis tego zakresu stanowi załącznik nr 12, 

d) regulację wysokościową istniejącego uzbrojenia, 
e) wykonanie odtworzenia nawierzchni istniejących po wykopach dla budowy i przebudowy 

sieci, przełączenia przyłączy i demontażu sieci istniejących poza zakresem projektowanych 
robót drogowych, 

f) odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego w miejscach wykonania odtworzeń 
nawierzchni, 

g) wymianę gruntu w wykopach poza zakresem projektowanych robót drogowych oraz do 
zagęszczenia gruntu przy uzyskaniu  wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, 
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h) trwałe usunięcie oznakowania poziomego, które po wykonaniu docelowej organizacji ruchu 
stanie się zbędne, 

i) fizyczną likwidacj ę istniejącego uzbrojenia terenu przewidzianego do wyłączenia, 
j) sporządzenie na kopii mapy zasadniczej ewidencji usuniętych obiektów, 
k) obsługę geotechniczną i geodezyjną łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej oraz 

sprawdzenie w terenie stanu granic pasa drogowego, geodezyjnym wytyczeniem oraz 
inwentaryzacją powykonawczą oraz wykonaniem odtworzenia lub wznowienia granic w terenie 
po zakończeniu robót, 

l) monitoring telewizyjny kanalizacji deszczowej (wykonanych kanałów deszczowych i 
przykanalików) z uwzględnieniem szczegółowego obrazu wszystkich złączy pomiędzy 
odcinkami rur oraz miejsc budzących wątpliwości tj. rysy na materiale, nierówności, wgniecenia 
(wersja elektroniczna oraz papierowa wraz z wydrukiem spadków) - monitoring dwukrotny (po 
zrealizowaniu uzbrojenia oraz po zakończeniu robót ziemnych związanych z zagęszczeniem 
gruntu dla prawidłowego wykonania nawierzchni drogowej), 

m) zabezpieczenie zieleni w trakcie robót, a także założenie trawników, przesadzenie drzew i 
krzewów wraz z pielęgnacją w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego zgodnie z 
wytycznymi Biura Ogrodnika Miasta stanowiącymi załącznik nr 13, 

n) wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego budynków i obiektów, a w 
szczególności budynków i obiektów o wątpliwym stanie technicznym oraz terenu objętego 
robotami oraz szczegółowej dokumentacji fotograficznej działek, które decyzją ZRID stały się 
własnością Gminy Gdynia. Dokumentację fotograficzną w wersji papierowej w formacie 
10x15cm i elektronicznej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót,  należy przekazać 
Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu po jednym egzemplarzu, 

o) wykonanie ogrodzenia zastępczego w miejscu zlikwidowanego ogrodzenia w lokalizacji 
zgodnej z aktualnym podziałem. Tymczasowe ogrodzenia należy wykonać z siatki stalowej o 
oczkach 5 cm x 5 cm i palików drewnianych o wysokości 1,5m wysokości, 

p) w miejsce wykonania odtworzenia nawierzchni z kostki drogowej typu trylinka (ze stanu 
istniejącego) wykonanie odtworzenia z nawierzchni bitumicznej typu KR-4 zgodnie z 
oznaczeniem na rys. nr 1.2 planu sytuacyjnego, 

q) dostawę i montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu UE, 
r) czyszczenie i  konserwację tablic informacyjnych w okresie realizacji i udzielonej gwarancji 

wraz z opracowaniem wytycznych konserwacji, 
s) trzykrotn ą naprawę tablic w okresie gwarancji, również z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 
2) Przedmiot zamówienia nie obejmuje rozbudowy układu drogowego w rejonie ulic 

Świętojańskiej, Skweru Plymouth, Bema, Al. Piłsudskiego, w tym: przebudowy jezdni, chodników, 
parkingu, wydzielenia pasów ruchu dla rowerów w jezdni Al. Piłsudskiego (na odcinku od ul. Bema 
do ul. Świętojańskiej), przebudowy kanalizacji deszczowej, przebudowy istniejącego oświetlenia, 
przebudowy sygnalizacji świetlnej w Al. Piłsudskiego, przestawienia istniejących i dostawy nowych 
stojaków rowerowych (przed budynkiem Urzędu Miasta), dostawy i montażu ławki (w okolicach 
pomnika Piłsudskiego),  

3) Zamawiający przekaże Wykonawcy robót w dniu podpisania umowy decyzję zezwalającą na 
realizację inwestycji drogowej. 

4) Zamawiający zaleca, aby w pierwszej kolejności zostały wykonane wydzielone pasy rowerowe w 
istniejącej jezdni na odcinku od ul. Tetmajera do ul. Prusa.  

5) Wykonawca zobowiązany jest  do wykonywania wszelkich prac ziemnych z należytą starannością, tak 
aby nie pogorszyć stanu istniejącego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń Wykonawca 
zobowiązany jest do naprawy, odtworzenia lub rekonstrukcji uszkodzonych obiektów. 

6) Z uwagi na wykonywanie prac na terenie zabudowy mieszkaniowej Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonywania prac ziemnych (wykopy, nasypy, zagęszczenia) takim sprzętem, aby ograniczyć 
maksymalnie wpływ tych prac na istniejącą zabudowę.  

7) W przypadku wykonywania umocnienia wykopów przy zastosowaniu ścianek szczelnych Wykonawca 
zapewni odpowiedni sprzęt do bezwstrząsowego pogrążania/wyrywania ścianek szczelnych, aby 
uniknąć powstania szkód budowlanych z tytułu przenoszenia drgań w bezpośrednim sąsiedztwie z 
placem budowy na budynki, konstrukcje i instalacje podziemne oraz aby nie spowodować osiadania 
okolicznych obiektów; Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu charakterystykę sprzętu 
przeznaczonego do wykonania ścianek do akceptacji.    
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8) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót wymagających użycia hałaśliwych urządzeń 
wyłącznie w porze dziennej. 

9) Wykonawca zapewni obsługę geotechniczną i geodezyjną łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej, 
geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą oraz wykonaniem odtworzenia lub 
wznowienia granic w terenie po zakończeniu robót. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na czas realizacji robót istniejącego uzbrojenia w 
obrębie wykonywanych wykopów. 

11) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy 
dokonywali uzgodnień dokumentacji w tym zlecenie kontroli przebudowy sieci wodociągowej do 
PEWIK GDYNIA. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów określonych i 
wynikających z uzgodnień branżowych operatorów telekomunikacyjnych oraz gestorów pozostałych 
sieci. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w uzgodnieniach 
poszczególnych gestorów sieci.  

13) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowych przełączeń sieci w zakresie wynikającym 
z przyjętego etapowania realizacji robót w sposób umożliwiający ich funkcjonowanie w trakcie 
realizacji robót. 

14) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki do przepuszczenia wód opadowych miejską siecią 
kanalizacji deszczowej w trakcie wykonywania na niej robót budowlanych. Za szkody powstałe w 
wyniku zalewania terenu w rejonie inwestycji z powodu prowadzonych robót odpowiedzialność 
ponosić będzie Wykonawca. 

15) Wykonawca uzgodni na roboczo z Referatem Odwodnienia Dróg ZDiZ (tel. 058 761 20 27) sposób 
wykonania włączeń wpustów deszczowych Wp9 i Wp27. 

16) Wykonawca zobowiązany jest to prowadzenia robót w taki sposób, aby  unikać przerw w dostawie 
wody dla mieszkańców. Dopuszcza się przerwy w dostawie wody dla mieszkańców, które zostaną  
uzgodnione z PEWIK GDYNIA – w § 28 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie gmin-członków Komunalnego Związku Gmin „Doliny  Redy i tkw ze”, zatwierdzonego 
Uchwałą nr 4/2006 Zgromadzenia KZG „Dolina Redy i tkw ze” w Gdyni z dnia 13.02.2006, 
ustalone zostały warunki przerw i ograniczeń w dostawie wody i odbiorze ścieków; Wykonawca 
zobowiązany jest do uzgodnienia z PEWIK GDYNIA terminów  ewentualnych przerw w dostawie 
wody – co umożliwi PEWIK GDYNIA  zawiadomienie o tym odbiorców najpóźniej na 5 dni przed 
planowanym terminem przerwy, gdyby miała ona trwać krócej niż 12 godzin lub  na 7 dni przed 
przerwą trwającą dłużej niż 12 godzin; Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Spółki 
www.pewik.gdynia.pl. 

17) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wykonywania robót budowlanych do zapewnienia 
bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom 
uprzywilejowanym. 

18) Zamawiający nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na czasowy odkład mas ziemnych 
oraz materiałów z rozbiórki. 

19) W obszarze prowadzonych robót odtworzeniowych nawierzchni drogowych  Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany na nowe uszkodzonych elementów betonowych infrastruktury 
drogowej o parametrach nie gorszych niż pierwotne. 

20) Przy odtwarzaniu nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest zachować spadki poprzeczne i podłużne 
zapewniające sprawny odpływ wód opadowych.   

21) Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od nadzoru inwestorskiego 
zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając w tym celu dokumenty wymagane ustawą 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz.1570 z późn. Zm.) i wymogami specyfikacji technicznych 
(załącznik nr 7), a w uzasadnionych przypadkach, na żądanie nadzoru inwestorskiego, także próbki 
tych materiałów. 

22) Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wykona wykopów próbnych i kontrolnych, o których 
mowa w podpunkcie 1b), a wystąpią nie przewidziane w dokumentacji projektowej kolizje 
istniejącego uzbrojenia z robotami objętymi przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia tych kolizji we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z opracowaniem ewentualnej 
dokumentacji projektowej dla usunięcia tych kolizji.         

23) Do usunięcia kolizji stwierdzonych w trybie zapisów podpunktu 1b) stosuje się zapisy o robotach 
dodatkowych, określone w podpunktach od 24) do 27).           

24) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia u Zamawiającego i w nadzorze inwestorskim ewentualnych 
wniosków na wykonanie robót dodatkowych w terminie 7 dni kalendarzowych odpowiednio od daty 
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otrzymania dodatkowej dokumentacji projektowej lub od daty ustalenia sposobu wykonania tych robót 
dodatkowych przez nadzór autorski lub nadzór inwestorski. 

25) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wycenie ewentualnych robót dodatkowych i robót 
zamiennych ofertowych cen jednostkowych (cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym), a w 
przypadku, gdy roboty dodatkowe i roboty zamienne nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w 
ofertowych cenach jednostkowych, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania czynników 
cenotwórczych (w tym podstawy ustalenia nakładów jednostkowych, wielkości nakładów 
jednostkowych, współczynników stosowanych do nakładów jednostkowych, cen jednostkowych 
materiałów, pracy sprzętu, stawki robocizny, wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów zakupu i 
zysku) uwzględnionych w kosztorysie ofertowym. 

26) W przypadku sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, w którym nie uwidoczniono 
zastosowanych czynników cenotwórczych, przy wycenie ewentualnych robót dodatkowych i 
zamiennych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cen 
jednostkowych dla pozycji wskazanych przez Zamawiającego. 

27) Dla robót zamiennych i dodatkowych, dla których nie określono w kosztorysie ofertowym cen 
jednostkowych, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kalkulacji szczegółowych. 

28) Wykonawca uzyska zgodę właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz uzupełni 
dokumentację projektową tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót o ewentualne 
zmiany i uzgodni je w zakresie wymaganym przez ten organ. 

29)  Zamawiający wymaga by Wykonawca w trakcie realizacji dysponował osobami:  
a) osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 
b) osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
c) osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie 

telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, 
d) osobą posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku ogrodnictwo lub architektura krajobrazu oraz 

co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie prac w ogrodnictwie 
30) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót, jej utrzymania przez okres wynikający z harmonogramu realizacji robót oraz demontażu po tym 
okresie (materiały z demontażu stanowią własność Wykonawcy).  

31) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób taki, by nie wystąpiły żadne 
uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i 
podziemnej) oraz nawierzchni drogowych, zlokalizowanych na terenie placu budowy i w jego 
otoczeniu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, infrastruktury lub nawierzchni 
drogowych Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub 
infrastruktury na własny koszt. 

32) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac oraz ochrony drzew i krzewów zgodnie z 
wytycznymi opracowanymi przez Biuro Ogrodnika Miasta stanowiącymi załącznik nr 13. 
Zamawiający zwraca uwagę, iż niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek materiałów 
budowlanych w obrębie koron istniejącego drzewostanu. 

33) Wykonawca zobowiązany jest do rocznej pielęgnacji zieleni w okresie 1 roku od dnia odbioru 
końcowego zgodnie z wytycznymi Biura Ogrodnika Miasta stanowiącymi załącznik nr 13. 

34) Na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram zaplanowanych 
zabiegów pielęgnacyjnych dla zieleni w okresie 1 roku od dnia odbioru. 

35) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Biuro Ogrodnika Miasta o terminie rozpoczęcia i 
zakończenia odtworzenia trawników. 

36) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 
przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem 
uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej 
właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w 
wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 

37) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki 
odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, 
w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej 
uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót 

38) Wykonawca zobowiązany jest do przeciwdziałania emisji pyłu w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia, w szczególności poprzez zraszanie wodą terenu budowy, przykrywanie plandekami 
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skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały sypkie, w tym ziemię z wykopów; 
wyklucza się możliwość kruszenia pozostałości po rozbiórce nawierzchni na terenie budowy (chyba, 
że Wykonawca pozyskał decyzję zezwalającą na odzysk odpadów w ten sposób). 

39) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego 
uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 

40) Wykonawca zapewni pomieszczenie dla potrzeb Zamawiającego, umożliwiające organizowanie 
spotkań koordynacyjnych dla 20 osób, wyposażone w stół konferencyjny i odpowiednią ilość krzeseł z 
dostępnością do telefonu, faxu, kserokopiarki oraz szafę zamykaną do gromadzenia dokumentacji i 
korespondencji oraz archiwizowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów oraz 
miejsce do gromadzenia i składowania próbek. 

41) Wykonawca zobowiązany jest zastosować rozwiązania techniczne i technologiczne w celu 
zapobieżenia uwodnienia gruntów w wykopie oraz osunięciu się gruntów podczas prowadzenia prac 
budowlanych. 

42) W przypadku uplastycznienia gruntów gliniastych w trakcie prowadzenia robót w warunkach 
zwiększonej wilgotności, Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany.  

43) Wykonawca realizując roboty drogowe zobowiązany jest osiągnąć zagęszczenie gruntu zgodne z 
wartościami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej, a w przypadku gdy wartości wskaźnika 
zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, 
Wykonawca zobowiązany jest podjąć środki zapewniające uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w ST, proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu. 

44) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, po wcześniejszym 
uzgodnieniu: słupków stalowych, włazów żeliwnych z rozbiórki kanalizacji deszczowej oraz 
materiałów z rozbiórki nawierzchni (kostka betonowa, trylinka, krawężniki i obrzeża) nadających się 
do ponownego wbudowania; materiały z rozbiórki nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest 
posegregować, oczyścić, ułożyć na paletach i przetransportować w miejsce wskazane przez ZDiZ z 
uwzględnieniem dowozu na odległość do 15km. Pozostałe zdemontowane elementy Wykonawca 
zobowiązany jest zutylizować.  

45) Zamawiający przekaże Wykonawcy opracowane grafiki w wersji elektronicznej, jaka ma zostać 
umieszczona na słupkach informacyjnych i tablicy informacyjnej na parkingu P4. Natomiast 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z ZDiZ treść, którą zamieści na podpórkach dla rowerzystów. 

46) Wykonawca zobowiązany jest zamontować przysiadaki zgodnie z wytycznymi ZDiZ stanowiącymi 
załącznik nr 11. 

47) Zamawiający informuje, że właścicielem wiaty przystankowej (do przestawienia w ramach inwestycji) 
jest firma reklamowa Clear Channel Poland Sp. z o.o., którą Wykonawca ma obowiązek powiadomić 
o planowanym przestawieniu z 7 dniowym wyprzedzeniem oraz spisać protokół zdawczo-odbiorczy. 
Dane kontaktowe do w/w firmy Zamawiający poda w dniu wprowadzenia na budowę.   

48) Zamawiający informuje, że sieć i urządzenia teletechniczne Tristar są na gwarancji udzielonej przez 
firmę Qumak S.A. Wykonawca zobowiązany jest dokonać pisemnych ustaleń z ww. firmą w celu 
określenia zakresu odpowiedzialności gwarancyjnej za przebudowywane elementy i spisany dokument 
dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

49) Zamawiający informuje, że sieć szkieletowa jest na gwarancji udzielonej przez firmę Łączpol Sp. z 
o.o. Przebudowę sieci należy wykonać pod nadzorem w/w firmy. Wykonawca zobowiązany jest 
dokonać pisemnych ustaleń z ww. firmą w celu określenia zakresu odpowiedzialności gwarancyjnej za 
przebudowywane elementy i spisany dokument dołączyć do dokumentacji powykonawczej. O 
planowym rozpoczęciu prac na sieci szkieletowej należy powiadomić z 7 dniowym wyprzedzeniem 
Wydział Informatyki Urzędu Miasta Gdyni 

50) Demontowane kable oświetleniowe Wykonawca zobowiązany jest przekazać do punktu skupu złomu 
za pokwitowaniem (wypełniając kartę przekazania odpadów z wyszczególnieniem ilości materiałów i 
ich łącznej wagi). Należność za przekazane przez Wykonawcę do skupu złomu materiały należy 
rozliczyć z właścicielem – firmą Energa Oświetlenie Sp z o.o. Dokument odbioru złomu 
wystawiony przez punkt skupu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać protokolarnie 
do firmy Energa Oświetlenie Sp z o.o. w Sopocie, ul. Grottgera 7. 

51) Wykonawca zobowiązany jest zastosować do oświetlenia pasa drogowego oprawy oświetleniowe 
LED posiadające certyfikat ENEC lub certyfikat równoważny wydawany przez podmiot uprawniony 
do kontroli jakości w zakresie dostawy lamp będących przedmiotem zamówienia. 

52) Wykonawca zobowiązany jest zastosować oprawy z uruchomioną autonomiczną redukcją mocy w 
godzinach późnonocnych. 
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53) Wykonawca zobowiązany jest zastosować oprawy oświetleniowe LED z min. 7 letnią gwarancją 
producenta na okres użytkowania oprawy i źródła światła, z autonomiczną redukcję mocy w 
godzinach późnonocnych. 

54) ZAMAWIAJĄCY wymaga by gwarant opraw oświetleniowych zapewnił możliwość demontażu 
wadliwej oprawy ze słupa przez konserwatora Użytkownika oświetlenia w okresie, po którym upłynął 
termin gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ robót a przed zakończeniem siedmioletniej 
gwarancji udzielonej przez producenta opraw, bez utraty gwarancji producenta. 

55) Zamawiający informuje, że wymagana średnia grubość dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz 
wymagana średnia grubość dla całego pakietu tych warstw powinna być zgodna z grubością przyjętą 
w projekcie konstrukcji nawierzchni. Jedynie w przypadku pojedynczych wyników pomiarów 
grubości wbudowanej warstwy, dopuszcza się różnice w stosunku do grubości przyjętej w projekcie 
konstrukcji nawierzchni nie więcej niż o 5% w przypadku warstwy ścieralnej i 10% w przypadku 
pozostałych warstw. Zwiększone grubości poszczególnych warstw będą zaliczane jako wyrównanie 
ewentualnych niedoborów niżej leżącej warstwy. Maksymalne wartości różnicy grubości średniej i 
grubości dla pojedynczych pomiarów należy przyjąć zgodnie z tabelą 15 „Maksymalne wartości 
różnicy grubości” zamieszczoną w Załączniku do zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. - Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 
2016 – część II – Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne. 

56) Zamawiający informuje, że z treści Szczegółowych Specyfikacji Technicznych D-04.00.00. w części 
dotyczącej badań kontrolnych, wykreśla sformułowanie „badania kontrolne (w ramach nadzoru 
zleceniodawcy – Inspektora Nadzoru)”, zastępując je zapisem: „badania kontrolne Wykonawcy”. 

2.5. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 
równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i 
eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.   

2.6. Gdziekolwiek w zapytaniu ofertowym lub załącznikach do zapytania powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w SIWZ na wykonanie robót budowlanych nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Nadzór 
inwestorski. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę robót i przedłożone Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia.  

2.7. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje 
techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1,3 Ustawy Pzp, należy je rozumieć 
jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 
zastosowanie rozwiązań równoważnych. Każdorazowo gdy wskazana jest w SIWZ na wykonanie robót 
budowlanych norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

2.8. Wykonawca usługi nadzoru zobowiązany jest do zapewnienia inspektorów z wymaganymi przez 
podmioty uzgadniające dokumentację zakresami uprawnień budowlanych. 

2.9. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy robót decyzję zezwalającą na realizację 
inwestycji drogowej. 

2.10. Wykonawca będzie realizował roboty budowlane na podstawie   
2.11.  Miejsce świadczenia usługi nadzoru – Gdynia. 

3. Termin realizacji usługi nadzoru:  
a) Termin wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę robót łącznie ze zgłoszeniem 

gotowości do odbioru nie może być dłuższy niż do 30 maja 2018r. Oferta z terminem wykonania 
przedmiotu zamówienia wykraczającym poza  30 maj 2018 r. będzie podlegała odrzuceniu. 

b) Zamawiający wymaga od Wykonawcy robót przekazania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na 
dzień odbioru końcowego. 

Termin realizacji usługi nadzoru obejmuje okres realizacji robót  do dnia odbioru końcowego oraz okres 
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót. Bieg gwarancji rozpocznie się w dniu dokonania odbioru 
końcowego i zakończy po okresie jej upływie, tj. 48 – 67 miesięcy w zależności od okresu, jaki zaoferuje 
Wykonawca.  

4. Kryterium oceny ofert:  cena oferty brutto - 100%. 
5. Ogólne warunki umowy: Warunki wykonania usługi nadzoru oraz obowiązki nadzoru zostały 

doprecyzowane w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  
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6. Oferta: 
1) Wykonawca usługi nadzoru winien złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, której zawartość 

stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

2) Złożenie oferty oznacza akceptację ogólnych warunków umowy, stanowiących załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

3) Wykonawca usługi nadzoru może złożyć tylko jedną ofertę. 
4) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę usługi nadzoru (osobę uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy usługi nadzoru). 
5) Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie opisanej następująco: „Nadzór 

Inwestorski – Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skweru Plymouth, Al. M. Piłsudskiego i Tetmajera 
wraz z budowę trasy rowerowej łączącej istniejące ścieżki rowerowe w Al. Zwycięstwa i na Bulwarze 
Nadmorskim w Gdyni - Nie otwierać przed 12.10.2017 r. godz. 10:00”, w sekretariacie Wydziału 
Inwestycji, pok. 230, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. 

6) Oferta powinna dotrzeć do Zamawiającego najpóźniej do dnia 12 października 2017 r., do godz. 
10.00. 

7. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert. 
8. Bliższe informacje na temat zamówienia można uzyskać u Pani Anny Ostapczuk, tel. 58 668 83 00, 

wydz.inwestycji@gdynia.pl . 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – formularz oferty 
Załącznik nr 2 - projekt umowy 
Załączniki nr 6 i 7 dostępne na stronie internetowej pod ogłoszeniem o zamówieniu na wykonanie robót 
budowlanych: http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434/rozbudowa-ulic-swietojanskiej-skweru-plymouth-al-
m-pilsudskiego-i-tetmajera-wraz-z-budowe-trasy-rowerowej-laczacej-istniejace-sciezki-rowerowe-w-al-
zwyciestwa-i-na-bulwarze-nadmorskim-w-gdyni,498910 
 
 


