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PYTANIA I ODPOWIEDZI cz. II
Lp.

PYTANIE
Czy pod budowę będzie udostępniony cały plac, co ma znaczenie
1 na wykonanie prac w zakładanym terminie oraz ze względu na
technologię wykonania (układarka betonu wałowanego)

20.02.2019 r.
ODPOWIEDŹ
Pod budowę Etapu I zostanie udostępniona cała
powierzchnia Etapu I, będącego przedmiotem
przetargu.

Czy hałdy ziemi/humusu znajdujące się w obrębie inwestycji można
Wszelkie hałdy ziemi/humusu powinny zostać
2 przemieścić w inne miejsce w obrębie działki, czy należy je wywieźć
wywiezione poza teren działki i zutylizowane.
i zutylizować
Zamawiający informuje, że na czas trwania
Etapu I inwestycji, wraz z Wykonawcą będzie
Czy zamawiający przewiduje inny wjazd do obsługi pozostałej
korzystał z drugiego, istniejącego już wjazdu na
3 części placu (ETAP 2 I ETAP 3) gdzie obecnie składowane są
teren budowy. Sposób dojazdu do placu budowy
kontenery?
zostanie szczegółowo omówiony z wybranym w
przetargu Wykonawcą.
Z uwagi na brak możliwości układania podbudowy betonowej z
RCC w jednej warstwie o gr. 30 cm przy użyciu układarki drogowej
zwracam się
Należy wykonać warstwę z betonu wałowanego
4
z zapytaniem czy Inwestor dopuszcza wykonanie podbudowy w
w dwóch warstwach.
dwóch warstwach ( np. 15+15, 20+10 cm), których łączna grubość
będzie wynosić 30 cm?
Szczeliny należy wykonać zgodnie z SST DCzy podbudowa z betonu wałowanego ma być dylatowana a
04.06.01. W przypadku szczelin pozornych
5
szczeliny wypełniane masą zalewową?
zalecane jest cięcie na głębokość 2/3 warstwy
betonowej.
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o SST dot. wykonania i
6 odbioru robót zagęszczenia podłoża metodą dynamiczną do
Dodano specyfikację D-02.01.03a
wartości min. 80MPa
W związku z rozbieżnościami w dokumentacji, zwracamy się o
7 wyjaśnienie, jaką szerokość odwodnienia liniowego należy przyjąć Należy przyjąć odwodnienie szerokości 0,2m.
do wyceny
8

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załącznika z badaniami
podłoża gruntowego

W związku z rozbieżnościami między dokumentacją a SST prosimy
9 o potwierdzenie, iż kostkę betonową należy ułożyć na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 4 cm
Prosimy o potwierdzenie, iż Inwestor do czasu przekazania terenu
10 budowy, uprzątnie kontenery znajdujące się na terenie przyszłej
inwestycji
Wizja lokalna wykazała, iż na przyszłym placu budowy znajdują się
zaległe pryzmy ziemi. Zwracamy się o wyjaśnienie, czy do
11 obowiązku Wykonawcy będzie należało ich usunięcie, a jeśli tak, to
czy ilość wspomnianej ziemi do usunięcia została uwzględniona w
wykopach znajdujących się w tabeli TPCR/kosztorysach?
Dot. TPCR:
Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych:
Poz. 1.3.3.1 - o gr. 30cm do ułożenia na georuszcie o sztywnych
węzłach
SST nr D-02.05.01 pn. ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej
12 stabilizowanej georusztem, wskazuje na użycie kruszywa C50/30,
natomiast załącznik nr 4 do zapytania ofertowego pn. ślepy
kosztorys odwołuje wspomnianą pozycje do SST nr D-04.04.02,
która wskazuje na użycie kruszywa C90/3.
W związku z powyższymi rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienie,
jakie kruszywo należy przyjąć do wyceny danej pozycji.

Dodano opinię geotechniczną
Należy zastosować podsypkę o grubości 4 cm.
Dopuszczalne jest zastosowanie podsypki z
kruszywa łamanego.
Kontenery kolidujące z inwestycją zostaną
usunięte przez Inwestora.
Wszelkie hałdy ziemi/humusu powinny zostać
wywiezione poza teren działki i zutylizowane.
Roboty ziemne zostały wskazane do wyceny w
TPCR i Kosztorysie.

Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej
stabilizowanej georusztem planowane jest z
użyciem kruszywa C50/30.
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Prosimy o udostepnienie dokumentacji geotechnicznej wraz z
opinią.
Prosimy o podanie poziomu wody gruntowej. Ta informacja jest
14 konieczna do podjęcia decyzji w sprawie odwodnienia terenu lub
wykopów pod instalacje
13

15

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę typu nawierzchni np. na
nawierzchnię betonową?

Czy Zamawiający jest w posiadaniu ostatecznego Pozwolenia na
Budowę ?
Czy Zamawiający dopuszcza użycie materiałów pełno
17 wartościowych, ale używanych chodzi o maszty oświetleniowe
wysokości 10m
16

18

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie rzędnych fundamentu
ściany oporowej (konieczny przecisk pod ścianą oporową)

Czy wjazd na budowę będzie użytkowany tylko przez Wykonawcę,
19 czy z wjazdu będzie jednocześnie korzystał Wykonawca i
Zamawiający?

Dodano opinię geotechniczną
Dodano opinię geotechniczną
Należy wycenić nawierzchnię opisaną w
projekcie.
28.02.2019r Pozwolenie na Budowę stanie się
ostateczne.
Urządzenia używane nie będą akceptowane.
Założono rzędną spodu fundamentu na
poziomie 1.2mnpm.
Wjazd na posesję będzie użytkowany przez
Zamawiającego również w trakcie budowy.
Sposób dojazdu do placu budowy zostanie
szczegółowo omówiony z wybranym w
przetargu Wykonawcą.

20

Czy teren budowy jest dostępny w całości ? Podczas wizji lokalnej
budowy oferent zlokalizował stojące kontenery na placu budowy.

21

Czy Zamawiający posiada wszystkie uzgodnienia z gestorami sieci ?
Tak, dodano komplet uzgodnień.
Jeżeli tak to prosimy o ich udostępnienie.

22

Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodno-prawne ? Jeżeli tak to
Tak, dodano w komplecie uzgodnień.
prosimy o udostępnienie

Prosimy o informację jakie wartości odbiorowe podłoża są
wymagane? W kosztorysach wskazane jest min. 80 MPa, a w opisie
technicznym dotyczącym całego placu składowania widnieje tabela
23 ze wskazaniem konstrukcji nawierzchni. Tam podłoże gruntowe,
przed wykonaniem warstwy stabilizacji należy doprowadzić do
parametru Ev2>25 MPa (wtórny moduł odkształcenia badany płytą
VSS)
Zamawiający w zapytaniu ofertowym wskazuje jako termin
realizacji umowy (dla etapu I) 31.12.2019r.
Paragraf 2 umowy dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w
określonych przypadkach z zastrzeżeniem „zmiana terminu
24
realizacji umowy w stosunku do oferty złożonej przez oferenta nie
może wykraczać poza termin 31.12.2019r.”
Zapisy umowy w zakresie zmiany terminy realizacji w takiej sytuacji
są pozorne. Zwracamy się o zmianę warunków umownych.
Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej równej co najmniej wynagrodzeniu umownemu
Wykonawcy, utrzymanej cały okres realizacji umowy oraz na okres
gwarancji i rękojmi. W przypadku wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w postaci kaucji gwarancyjnej w
pieniądzu wysokość zabezpieczenia to 10% wynagrodzenia
25
wskazanego na fakturach, z czego 50% zatrzymanej kwoty zostanie
zwolnione po ostatecznym odbiorze robót a pozostałe 50% po
okresie gwarancji i rękojmi.
Z uwagi na to, iż gwarancja bankowa zabezpiecza Interesy
zamawiającego w wystarczający sposób, prosimy o zastosowanie
takich samych progów procentowych (10% wynagrodzenia) i zasad
zwrotu dla wszystkich form zabezpieczenia

Kontenery kolidujące z inwestycją zostaną
usunięte przez Inwestora.

Modułu wtórny powinien mieć wartość
wskazaną w opisie. Zagęszczanie dynamiczne ma
na celu wyeliminowanie kawern po wydobyciu
bursztynu. Projekt wykonawczy tych prac należy
dostosować do technologii charakterystycznej
dla dostawcy usługi.

31.12.2019r jest graniczną, akceptowalną datą
dla Zamawiającego na zakończenie budowy
pierwszego Etapu. Ewentualne zmiany terminów
realizacji dotyczą dat wcześniejszych.

Zamawiający potwierdza, że gwarancja bankowa
lub ubezpieczeniowa może być stopniowo
zmniejszana - analogicznie do kaucji. Dokonano
zmian w zapytaniu ofertowym i we wzorze
umowy.
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Dot. TPCR poz. 2.2.3. (budowa kanału Dn400mm metodą
bezwykopową z rur przeciskowych z GRP SN32)
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wykonania powyższego
przecisku z rur HDPE.
26 Na rynku istnieje niewiele firm, które są w stanie wykonać przeciski
z rur GRP przez co wycena nie będzie konkurencyjna.
Dopuszczenie proponowanego przez Wykonawcę materiału
znacznie obniżyłoby koszt danego przecisku i zwiększyłoby ilość
firm mogących wykonać wspomniany zakres robót

Taka zmiana jest dopuszczalna, ale wymagać
będzie zmiany uzgodnienia w Gdańskich
Wodach. Producent rur przeciskowych powinien
zaproponować właściwą rurę dostosowaną do
projektu.

W związku z nieprecyzyjnymi zapisami w dokumentacji
projektowej, zwracamy się o potwierdzenie, iż w ramach realizacji
27
Etapu I inwestycji należy wybudować 12 sztuk słupów
oświetleniowych

Należy wycenić budowę tylko 6 słupów skorygowano kosztorys.

Jakiej szerokości ma być odwodnienie liniowe? W opisie w
28 projekcie i w tabeli podziału ceny ryczałtowej jest szer. 20cm, na
planie sytuacyjnym – kanalizacji deszczowej szer. 30cm ?

Należy przyjąć odwodnienie szerokości 0,2m.

Ile ma być osadników? W tabeli podziału ceny ryczałtowej są 2 szt.,
29 na planie sytuacyjnym – kanalizacja deszczowa i na profilu jest 1
W projekcie i kosztorysie są 2 osadniki – D1 i D2
szt.
Prosimy o podanie powodów zastosowania kruszywa
hydrofobizowanego w podbudowie konstrukcji z czego to wynika?
30
Podbudowa będzie stale zanurzona w wodzie.
Zdaniem Wykonawcy nie ma potrzeby stosowania takich
materiałów, które znacznie podrożą inwestycję
31

Czy Zamawiający dopuści przeprowadzenie dodatkowych badań
podłoża przez oferenta przed złożeniem oferty?

Tak, Inwestor dopuszcza taką możliwość.

Czy przy zamianie konstrukcji nawierzchni (jeśli Zamawiający ją
32 zaakceptuje) Zamawiający dopuszcza wykonanie zamiennego
Projektu Budowlanego jeśli będzie konieczna?

Zamawiający dopuszcza rozważenie zmiany
technologii na rozwiązania o lepszych
parametrach niż opisane w dokumentacji
technicznej pod warunkiem zachowania
warstwy wierzchniej w postaci kostki betonowej
oraz pod warunkiem, że wprowadzona zmiana
nie spowoduje konieczności zmian w decyzjach
administracyjnych, tj. pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji środowiskowej i/lub
pozwoleniu na budowę oraz zmian terminów
realizacji inwestycji. To samo dotyczy
zamiennego Projektu Budowlanego.

Wykonawca prosi o informację Jaki organ wydał pozwolenie na
33
budowę?

Wojewoda Pomorski - Pomorski Urząd
Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Infrastruktury.
Decyzja nr 24/2019/BD z dnia 6 lutego 2019 r.

Czy podane ilości geosyntetyków w przedmiarze robót zawierają
34
dodatek na zakłady technologiczne?

35

Czy wykonawca ma ogrodzić cały teren budowy na czas realizacji
inwestycji?

36 Czy wykonawca na ogrodzić docelowo budowę?

Cena jednostki obmiarowej dotyczy powierzchni
robót, nie powierzchni materiału. Zawiera taką
ilość materiału jaka będzie potrzebna, aby
wykonać dany element robót.
Zamawiający oczekuje wykonania robót
opisanych w dokumentacji projektowej. Inne
elementy należy wykonać jeżeli są wymagane
przepisami prawa. Istniejące ogrodzenie można
zachować na czas budowy.
Zamawiający oczekuje wykonania robót
opisanych w dokumentacji projektowej. Inne
elementy należy wykonać jeżeli są wymagane
przepisami prawa. Istniejące ogrodzenie można
zachować na czas budowy.
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W związku z brakiem precyzyjnego wskazania materiału korpusu
37 koryta odwodnienia liniowego prosimy o jednoznaczne wskazanie
jaki materiał należy przyjąć do wyceny.
38 Jak wysoki jest poziom wód gruntowych?

39

Jaka technologia robót została przyjęta przy budowie szczelnego
zbiornika poniżej poziomu wód gruntowych?

Czy istniejący grunt nadaje się do stabilizowania dodatkiem
40 hydrofobowym zwiększającym odporność na absorbcję kapilarną
wody?
Dot. umowa - §3 A ust. 23 – Prosimy o potwierdzenie i wskazanie w
treści Umowy, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za
41 zniszczenia lub uszkodzenia wyłącznie zinwentaryzowanych,
uwidocznionych na dokumentach obiektów, instalacji i
wyposażenia Zamawiającego
Dot. umowa - §3 A ust. 42 – Prosimy o wykreślenie sformułowania
„z klauzulą „bez zastrzeżeń”. Zgodnie z §8 Umowy w przypadku
stwierdzenia usuwalnych wad w przedmiocie odbioru Zamawiający
może odmówić odbioru i wyznaczyć Wykonawcy termin do
usunięcia stwierdzonych wad. W związku z tym w tej sytuacji do
42 odbioru może dojść wyłącznie w przypadku, gdy nie będą istniały
wady obiektu. Dlatego wskazanie, że rękojmia będzie liczona od
momentu odbioru przedmiotu Umowy z klauzulą „bez zastrzeżeń”
jest pozbawione sensu i rozbieżne z treścią Umowy, a także
sprzeczne z celem odbioru, który ma za zadanie potwierdzić
właściwe wykonanie prac

Dot. umowa - §4 ust. 4 – Prosimy o potwierdzenie, że „wniosek o
płatność” zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru stanowi
43
jedyną i wyłączna podstawę do wystawienia przez Wykonawcę
faktury Vat częściowej.

Materiał powinien być zgodny z opisanym w
opisie technicznym.
Dodano opinię geotechniczną
Przekrój zbiornika pokazano na rysunku nr 5. Do
Wykonawcy należy dobór technologii
odwodnienia wykopu w zależności od
napotkanych rzeczywistych warunków
gruntowo-wodnych.
Tylko część Istniejącego gruntu nadaje się do
wykorzystania na budowie (zgodnie z
kosztorysem). Taki grunt powinien spełniać
wymagania specyfikacji technicznej.
Dodano do zapisów umowy zgodnie z prośbą
Oferenta.

Usunięto klauzulę "bez zastrzeżeń" w §3 A ust.
42 oraz załącznikach do wzoru umowy

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym
ustali harmonogram realizacji robót dla danego
etapu robót. W związku z tym, iż rozliczenie
Wykonawcy ma formę ryczałtu, rozliczeń
częściowych dokonuje się na podstawie oceny
procentowego zaawansowania robót dla
poszczególnych pozycji harmonogramu. Do
odbioru ilości i jakości Robót zanikających i
ulegających zakryciu Wykonawca przedstawia
Inspektorowi komplet dokumentów
wymaganych umową i zapytaniem ofertowym.
Do rozliczenia częściowego robót Wykonawca
sporządza dokument określony Wnioskiem o
płatność, którego elementem jest protokół
częściowego odbioru robót wraz z procentowym
harmonogramem/wykazem postępu wykonania
robót w danym okresie. Zaakceptowany wniosek
stanowi podstawę do sporządzenia przez
Wykonawcę faktury za dany okres
rozliczeniowy. Należy zwrócić uwagę, że oprócz
kwot uznanych przez Inspektora Nadzoru do
wypłaty, w dokumencie akceptującym wniosek o
płatność wystąpią kwoty potrąceń wynikających
z warunków umowy: kwoty zatrzymane do
ostatecznego rozliczenia kontraktu (jeśli
dotyczy) i inne występujące w Umowie
należności.
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Dodatkowo należy pamiętać, iż obowiązkiem
wykonawcy robót jest sporządzenie
dokumentacji powykonawczej.

Dot. umowa - §5 ust. 1 – Bardzo szerokie postanowienie, które
wzbudza uzasadnione wątpliwości interpretacyjne i kształtuje dla
Wykonawcy stan niepewności co do realizacji umowy. Prosimy o
wykreślenie ustępu w całości lub ewentualnie w przypadku
odmowy Zamawiającego prosimy o zdefiniowanie „istotnej
okoliczności” poprzez utworzenie zamkniętego katalogu
przesłanek, które mogą spowodować, że wykonanie Umowy nie
44
Zapis został usunięty z umowy.
będzie leżało w interesie Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że
zgodnie z art. 145 Prawa zamówień publicznych Zamawiający może
odstąpić od umowy, gdy nastąpi istotna zmiana okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy – a więc nie ma tu mowy o bezpośrednim interesie
Zamawiającego.
Zamawiający zmienił zapis w umowie.
Dot. umowa - §7 ust. 5 – W celu wyrównania pozycji obu stron
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do
Umowy prosimy o wskazanie, że również Wykonawcy przysługuje
dochodzenia na zasadach ogólnych
45 prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość odszkodowania przewyższającego wysokość kar
kar umownych. Brakuje prawnie i faktycznie uzasadnionych
umownych w sytuacji, w sytuacji, gdy wysokość
podstaw do pozbawienia Wykonawcy tej możliwości.
szkody wyrządzonej przez Wykonawcę
przewyższa wysokość kar umownych.
Dot. umowa - §10 ust. 2 - uwagi podobne jak przy §5 ust. 1.
Prosimy o wykreślenie ustępu w całości lub ewentualnie w
przypadku odmowy Zamawiającego prosimy o zdefiniowanie
„istotnej okoliczności” poprzez utworzenie zamkniętego katalogu
przesłanek, które mogą spowodować, że wykonanie Umowy nie
będzie leżało w interesie Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że
46
Zapis został usunięty z umowy.
zgodnie z art. 145 Prawa zamówień publicznych Zamawiający może
odstąpić od umowy, gdy nastąpi istotna zmiana okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy – a więc nie ma tu mowy o bezpośrednim interesie
Zamawiającego
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Dot. umowa - §3 ust. 1 wzoru gwarancji – Prosimy by
postanowienie zostało zmienione w celu zapewnienia jego
zgodności z przepisami prawa, tj. z art. 588 § 1 Kodeksu cywilnego.
Przede wszystkim wskazany ustęp należy przeredagować w taki
sposób, by wynikało z niego, że termin gwarancji biegnie na nowo
wyłącznie w odniesieniu do sytuacji, gdy Wykonawca zamiast
rzeczy wadliwej dostarczył rzecz wolną od wad albo dokonał
47
istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją – wtedy termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od
wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił
część rzeczy, postanowienie to stosuje się odpowiednio wyłącznie
do części wymienionej. Z całą pewnością nie można uznać, że
łączna wartość wad w wysokości 20% wartości całego przedmiotu
umowy stanowi istotną naprawę.

Dokonano zmian w §3 ust. 1 wzoru gwarancji

Czy wartość 80MPa nie jest wartością dynamicznego modułu
odkształcenia dotyczącą właściwiej już warstwy stabilizowanej?

Taki zapis jest w specyfikacji i jest prawidłowy.
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