P-15-1-PO2 Odpowiedzi na pytania
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Pytanie
Czy Zamawiający posiada badania geologiczne określające warunki gruntowowodne występujące na terenie objętym zamówieniem. Jeżeli tak to proszę o
udostępnienie dla Wykonawcy.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kanalizacji technologicznej metodą
bezwykopową? Taka technologia pozwoli na zmniejszenie ilości udziału ciężkiego
sprzętu budowlanego na terenie Portu oraz przyczyni się do maksymalnego
zminimalizowania robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni na
terenie Portu.
W załączonym do materiałów przetargowych projekcie budowlanym określono
możliwość wykonania robót metodą bezwykopową z rur modułowych PP. Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie robót metodą bezwykopową przy użyciu
rur kamionkowych? Jest to metoda tańsza i częściej praktykowana. Nasze
przedsiębiorstwo realizując wiele inwestycji z zakresu sieci wod-kan na terenie
Gdańska wielokrotnie wykonywało zakresy metodą bezwykopową właśnie rurami
kamionkowymi na podstawie uzgodnionych projektów wykonawczych.

Odpowiedź
Zamawiający posiada badania geologiczne określające warunki gruntowo-wodne występujące na terenie objętym
zamówieniem. Zamawiający, wraz z niniejszymi odpowiedziami, udostępnia badania w pliku pt. "Odpowiedzi na
pytania Oferentów" opublikowanym na stronie Przetargu.
Zamawiający dopuszcza wykonanie robót w technologii bezwykopowej na całym odcinku robót, jednakże
jakiekolwiek uszkodzenie lub unieczynnienie sąsiadującej infrastruktury, w tym w szczególności kabli
elektroenergetycznych, jest ryzykiem Wykonawcy. Przez ryzyko Wykonawcy należy w szczególności rozumieć
naprawę uszkodzonych elementów jak również odpowiedzialność za utracone korzyści Zamawiającego (m.in.
koszty przestoju i odszkodowania dla linii żeglugowych).
Zgodnie z trybem design &build (zaprojektuj-buduj) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dobór
odpowiednich rozwiązań projektowych. W przypadku zmiany rozwiązania należy wziąć pod uwagę formalne
aspekty wykonywania i odbioru robót budowlanych, co jest w zakresie i odpowiedzialności Wykonawcy.

W materiałach przetargowych Zamawiający określił grubości i rodzaj istniejących
Zamawiający, wraz z niniejszymi odpowiedziamy , udostępnia dodatkową dokumentację w pliku "Odpowiedzi na
nawierzchni. Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość wskazania, bądź
pytania Oferentów" opublikowanym na stronie Przetargu.
przedstawienia mapki z określeniem miejsc występowania poszczególnych rodzajów
nawierzchni (asfalt, kostka brukowa, itp.)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kanalizacji technologicznej zgodnie z
projektem załączonym do materiałów przetargowych?

Zgodnie z trybem design &build (zaprojektuj-buduj) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dobór
odpowiednich rozwiązań projektowych. W przypadku zmiany rozwiązania należy wziąć pod uwagę formalne
aspekty wykonywania i odbioru robót budowlanych, co jest w zakresie i odpowiedzialności Wykonawcy.

Jaki jest wymagany przez Zamawiającego zakres dokumentacji wykonawczej?

Dokumentacja wykonawcza winna być w takim stopniu szczegółowa, aby na jej podstawie możliwe było
opiniowanie zaproponowanych rozwiązań i zrealizowanie robót. Ostatnia rewizja dokumentacji wykonawczej
winna stanowić dokumentację powykonawczą, która odzwierciedla stan faktyczny wykonanych robót,
wbudowanych materiałów, dokonanych prób i sprawdzeń.
Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
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Czy Zamawiający wymaga w ramach wykonania dokumentacji wykonawczej,
dostarczenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót?
Czy Zamawiający wymaga w ramach wykonania dokumentacji wykonawczej
dostarczenia przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego?

Nie, Zamawiający nie wymaga dostarczenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.
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Czy Zamawiający będzie wymagał kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w
przypadku gdy w projekcie wykonawczym zajdą zmiany w stosunku do projektu
budowlanego?
Czy Zamawiający wymaga w ramach wykonania dokumentacji wykonawczej
dostarczenia Projektu odtworzenia nawierzchni?

Nie, Zamawiający nie będzie wymagał kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w przypadku gdy w projekcie
wykonawczym zajdą zmiany w stosunku do projektu budowlanego.
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W przypadku, gdy konstrukcja odtwarzanej nawierzchni będzie inna niż istniejąca Zamawiający wymaga w ramach
wykonania dokumentacji wykonawczej dostarczenia Projektu odtworzenia nawierzchni.
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W jakiej formie i w ilu egzemplarzach należy dostarczyć Zamawiającemu
Dokumentację Projektową.

Należy dostarczyć Zamawiającemu 4 egzemplarze zgodnie z informacją zawarta w Umowie art. 4 pkt 32:
"32. Podczas realizacji budowy Wykonawca będzie prowadził, przechowywał i archiwizował właściwą i kompletną
dokumentację. Po zakończeniu Robót Wykonawca każdorazowo sporządzi i przekaże Zamawiającemu wraz ze
zgłoszeniem Robót w tym do odbioru końcowego kompletną dokumentację odbiorową spełniającą wymogi
Umowy, dokumentacji projektowej oraz przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnokartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Wykonawca przekaże
dokumentację w 4 egzemplarzach, w tym:
(i) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy;
(ii) geodezyjne pomiary powykonawcze;
(iii) projekt budowlany zawierający naniesione zmiany na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi rysunkami
zamiennymi.
(iv) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do zasobu geodezyjnego Miasta Gdańska;
(v)dziennik budowy;
(vi) instrukcje techniczne;
(vii) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii –
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w §7.1 ust. 3);
(viii) pozostałą dokumentację wymaganą przez Prawo Budowlane, bądź inne obowiązujące normy i przepisy."

W nawiązaniu do szacowanego terminu realizacji zamówienia (2 miesiące) czy
Zamawiający ma wymagania odnośnie terminu wykonania Dokumentacji
Projektowej?

Dokumentacja Projektowa winna być przekazana w terminie umożliwiającym wykonanie i odbiór robót w
określonym terminie.
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