Nr sprawy 271.2.2016

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
z dnia 09.02.2016 r.
dot. przetargu pn. „Budowa zachodniego odcinka drogi
ulicy Sztormowej w Jastarni”
Pyt. 1.: W poz. 5 przedmiaru branży drogowej podano rozbiórkę nawierzchni z kostki „8”,
natomiast nie widnieje w przedmiarze rozbiórka podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej?
Czy należy rozumieć, że kostkę ułożono na gruncie rodzimym bądź podsypce piaskowej i ujęto
to w robotach ziemnych?
Odp. 1.: Wyceny poz. 5 przedmiaru branży drogowej należy dokonać w oparciu o kalkulację
własną. Przyjąć należy również rozbiórkę podbudowy z podsypki cementowo-piaskowej
gr. 6 cm.
Pyt. 2.: W poz. 11 przedmiaru branży drogowej widnieje transport urobku na odległość 2 km
w ilości 3 036 m3. Czy Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce w celu zagospodarowania
urobku i czy należy urobek rozplantować?
Odp. 2.: Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce w celu zagospodarowania urobku
w odległości do 2 km od miejsca budowy. Urobek należy rozplantować.
Pyt. 3.: W poz. 16 i 17 przedmiaru branży drogowej w opisie robót podano krotności, jakie
należy zastosować dla danej pozycji kosztorysowej (KNR 2-31 t. 114-01) i są one błędne. Czy
Zamawiający skoryguje te krotności?
Odp. 3.: Zamawiający skorygował krotności. Poprawiony przedmiar branży drogowej stanowi
załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.
Pyt. 4.: W poz. 18 przedmiaru branży drogowej jest wykonanie podbudowy z kruszywa
naturalnego 0/31,5 pod chodnik. Czy należy to skorygować i skalkulować kruszywo łamane
0/31,5?
Odp. 4.: Do wyceny należy przyjąć podbudowę z kruszywa naturalnego 0/31,5, jak wskazano
w poz. 18 przedmiaru robót.
Pyt. 5.: Na przekrojach konstrukcyjnych Projektu budowlanego pokazano konstrukcję ścieku
przykrawężnikowego (korytka 28/10/5). Czy zmieniono rodzaj ścieku na ściek wykonany
z kostki betonowej i sprzedmiarowano w nawierzchni jezdni?
Odp. 5.: Ściek przykrawężnikowy należy wykonać z kostki betonowej. Wycenę ścieku
przykrawężnikowego należy uwzględnić w wycenie nawierzchni jezdni.
Pyt. 6.: Na przekrojach konstrukcyjnych Projektu budowlanego pod nawierzchnią zjazdów
i chodnika z kostki betonowej jest podsypka piaskowa, natomiast w przedmiarze ujęto podsypkę
cementowo-piaskową. Czy należy skalkulować te pozycje tak, jak to ujęto w przedmiarze?
Odp. 6.: Do przygotowania oferty należy przyjąć podsypkę cementowo-piaskową, jak wskazano
w przedmiarze robót.
Pyt. 7.: Prosimy o podanie dokładnej Specyfikacji Technicznej dotyczącej ogrodzenia
panelowego (grubość drutu, wielkość oczka, kolor). Czy ogrodzenie ma być montowane na
podmurówce systemowej?
Odp. 7.: Zamawiający podaje specyfikację techniczną ogrodzenia: ogrodzenie systemowe,
panelowe wysokości 1,8 m w kolorze zielonym; wykonane z drutów średnicy 4 mm
zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynkowanie galwaniczne i malowanie proszkowe;
panele długości 2,5 m z trzema poziomymi przetłoczniami (przegięciami) wzmacniającymi
o wymiarach oczka podstawowego 20 x 5 cm; mocowane do słupków osadzonych w cokołach
betonowych bez podmurówki systemowej.

Pyt. 8.: Prosimy o udostępnienie Pozwolenia na budowę.
Odp. 8.: Zamawiający udostępnia Pozwolenia na budowę, jako załącznik nr 1 do niniejszych
wyjaśnień.
Pyt. 9.: Prosimy o udostepnienie wymaganego zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne
pozwolenia wodnoprawnego (załącznik nr 6 to operat wodnoprawny).
Odp. 9.: Zamawiający udostępnia Pozwolenie wodnoprawne, jako załącznik nr 2 do niniejszych
wyjaśnień.
Pyt. 10.: Prosimy o określenie, czy materiały z rozbiórki należy zutylizować, czy przekazać
Inwestorowi? Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki.
Odp. 10.: Rozebraną kostkę betonową należy ułożyć na paletach i przekazać Zamawiającemu.
Płyty betonowe z rozbiórki składowane będą w odległości do 500 m od placu budowy
z przeznaczeniem do dalszego wykorzystania.
Pyt. 11.: W nawiązaniu do postanowień zawartych w § 8 projektu umowy stanowiącej
Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w związku z treścią art. 143d ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, który określa jakie postanowienia w szczególności winna zawierać umowa
w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane, zwracamy się z prośbą
o doprecyzowania zapisów projektu umowy w zakresie, o którym mowa w przywołanym wyżej
art. 143d ust. 1 Pzp.
Odp. 11.: Zamawiający uzupełnił projekt umowy o postanowienia zawarte w art. 143d
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmieniony projekt umowy stanowi załącznik nr
3 do niniejszych wyjaśnień.
Pyt. 12.: Prosimy o przedstawienie rysunku szczegółowego zaprojektowanego ścieku
przykrawężnikowego.
Odp. 12.: Zamawiający nie dysponuje projektem wykonawczym. Ofertę należy sporządzić na
podstawie Projektu Budowlanego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
i przedmiarów, które zostały udostępnione oraz odpowiedzi na pytanie nr 5.
Pyt. 13.: Zgodnie z dokumentacją geotechniczną należy wymienić warstwę torfu zalegającą
pod projektowaną konstrukcją nawierzchni – nieuwzględnione w przedmiarowych ilościach
robót ziemnych. Prosimy o uwzględnienie powyższego w przedmiarach.
Odp. 13.: Wymiana warstwy humusu o łącznej gr. 20 cm na głębokości 20 m na długości kanału
sanitarnego została ujęta w poz. 1,2,40,41 przedmiaru branży sanitarnej.
Pyt. 14.: Prosimy o udostepnienie tabeli robót ziemnych.
Odp. 14.: Zamawiający udostępnia tabelę robót ziemnych, jako załącznik nr 4 do niniejszych
wyjaśnień.
Pyt. 15.: Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju materiału, z jakiego należy wykonać
nawierzchnię placu manewrowego przy separatorach. W opisie technicznym projektu
budowlanego jest kostka betonowa kolorowa „8”, natomiast w SIWZ pkt. 3.2.3 i na rysunkach
projektu budowlanego są płyty „MEBA”.
Odp. 15.: Nawierzchnię placu manewrowego należy wykonać z płyt typu „MEBA” zgodnie
z SIWZ, rysunkiem technicznym Projektu budowlanego i przedmiarem robót.
Pyt. 16.: Punkt 3.7.5 opisu technicznego projektu budowlanego mówi o ścieku
przykrawężnikowym. Niestety nie ma żadnej pozycji przedmiaru, w której Wykonawca mógłby
zawrzeć koszt wykonania takiego ścieku. W związku z powyższym proszę o aktualizację
przedmiaru.
Odp. 16.: Wycenę ścieku przykrawężnikowego należy uwzględnić w wycenie nawierzchni
jezdni zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

Pyt. 17.: Prosimy o potwierdzenie, że w załączniku nr 13 do SIWZ - PODWYKONAWCY,
Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę i siedzibę podwykonawcy wyłącznie w przypadku
wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę celem wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu. W przypadku nie polegania na zasobach innego podmiotu
kolumny „Nazwa i siedziba podwykonawcy” mnie należy wypełniać.
Odp. 17.: Zamawiający potwierdza, że w załączniku nr 13 do SIWZ - PODWYKONAWCY,
Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę i siedzibę podwykonawcy wyłącznie w przypadku
wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę celem wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Pyt. 18.: W nawiązaniu do treści § 5 ust, 1 i 2 wzory umowy, prosimy o wyjaśnienie zaistniałej
niejasności poprzez potwierdzenie, że treść przedmiotowych zapisów umownych należy
rozumieć w ten sposób, że w przypadku, gdy rzeczywista wartość robót ustalona zgodnie
z § 5 ust. 2 (tj. na podstawie obmiaru ilości rzeczywiście wykonanych robót i cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego) przekroczy kwotę określoną w § 5 ust. 1, Wykonawca
będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w kwocie równej rzeczywistej wartości
wykonanych robót, a okoliczność ta będzie podstawą dokonania stosownej zmiany § 5 ust.
1 umowy. W związku z powyższym, prosimy o rozszerzenie katalogu przesłanek dopuszczalnych
zmian umowy poprzez dodanie w § 11 ust. 2 wzoru umowy punktu i) o treści: „zmiany kwoty
wynagrodzenia określonej w § 5 ust. 1 w przypadku, gdy wartość rzeczywiście wykonanych
robót ustalona zgodnie z § 5 ust. 2 umowy przekroczy kwotę wskazaną w § 5 ust. 1 umowy.”;
ewentualnie - prosimy o potwierdzenie, że w takim wypadku Wykonawca będzie uprawniony
do otrzymania wynagrodzenia w kwocie równej rzeczywistej wartości wykonanych robót,
a zmiana umowy nie będzie wymagana.
Odp. 18.: W przypadku, jeśli wykonanie zadania będącego przedmiotem umowy wymagać
będzie wykonania robót nieujętych w przedmiarach, Zamawiający udzieli Wykonawcy
zamówienia obejmującego niezbędne do wykonania roboty dodatkowe na zasadach określonych
w ustawie Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym Zamawiający nie
modyfikuje treści umowy w zaproponowanym przez Wykonawcę zakresie.
Pyt. 19.: Projekt budowlany branży sanitarnej przewiduje wybudowania zbiornika
retencyjnego o wymiarach: średnica wewnętrzna 2,4 m, długość 13,5 m, pojemność V=60 m3.
Natomiast SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia przywołuje zbiornik retencyjny
o wymiarach: średnica 3,4 m, długość 13,5 m, pojemność V=60 m3. Załączony projekt umowy
również przywołuje zbiornik retencyjny o wymiarach: średnica 3,4 m, długość 13,5 m,
pojemność V=60 m3. Zbiornik o wymiarach: średnica 2,4 m oraz długości 13,5 m posiada
pojemność V=122,5 m3. Proszę o wyjaśnienie jakiej pojemności zbiornik należy wykonać
w ramach prowadzonego postepowania.
Odp. 19.: W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać zbiornik o wymiarach: średnica
wewnętrzna 2,4 m, długość 13,5 m, pojemność V=60 m3. Przywołanie w SIWZ
i projekcie umowy średnicy o długości 3,4 m to omyłka pisarska Zamawiającego.
Pyt. 20.: Udostępniony na stronie Zamawiającego załącznik nr 4 - Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót nie zawiera specyfikacji technicznych branży sanitarnej
(kanalizacji deszczowej).
Odp. 20.: Zamawiający załącza brakującą część załącznika nr 5 do SIWZ jako załącznik nr 4 do
niniejszych wyjaśnień.
Pyt. 21.: Pompownia wód deszczowych: Prosimy o odpowiedź, kto dostarcza kartę SIM?
Odp. 21.: Kartę SIM dostarczy Zamawiający.

Pyt. 22.: W programie sterującym (8.2.5) jest informacja: panel operatorski dotykowy
monochromatyczny o rozdzielczości min. 128x64 piksele moduł GSM MT-101, który dane
pompowni ma wysyłać do zdalnej konsoli (kto będzie eksploatatorem tej pompowni).
Z informacji jakie pozyskaliśmy to region inwestycji jest obsługiwany przez EKOWIK,
a oni mają przekaz danych radiowy SATEL, a nie GSM/GPRS.
Odp. 22.: Ofertę należy przygotować zgodnie z projektem technicznym, specyfikacjami
technicznymi i przedmiarem.
Pyt. 23.: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia w zakresie kierownika robót elektrycznych i teletechnicznych, jeżeli
Wykonawca wykaże się dysponowaniem dwoma osobami - osobno dla branży elektrycznej
i teletechnicznej? Wymaganie dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane
zarówno branży elektrycznej jak i teletechnicznej znacznie zawęża krąg potencjalnych
Wykonawców.
Odp. 23.: Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych
i teletechnicznych przez 2 osoby, jeżeli łącznie posiadają uprawnienia w branży elektrycznej
i teletechnicznej.

Ponadto przedłuża się termin składania ofert i wnoszenia wadium do
17.02.2016 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 17.02.2016 r. o godz.
10:15.
Przypominamy, że wadium należy wnieść na cały okres związania ofertą, tj.
nie później niż od 17.02.2016 r. do godz. 10:00 do dnia 17.03.2016 r.
Odpowiednie zmiany wprowadzono w treści SIWZ, która stanowi załącznik nr 7 do
niniejszych wyjaśnień.

Burmistrz Jastarni
Tyberiusz Narkowicz

