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Strona Internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt 43/BZP-
U.510.32/2021/LB „Modernizacja chodników i jezdni ul. Zakopiańskiej od ul. Bema do
ul. Kartuskiej w Gdańsku” w ramach Programu Modernizacji Chodników

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska, "w trybie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)" zwanej dalej ustawą PZP, udziela 
odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

PYTANIE 1
Proszę o załączenie szczegółu połączenia płaskownika 45x45x4mm do murku naświetli.

ODPOWIEDŹ 1
Zamawiający informuje, że zamieszcza się rewizję szczegółu połączenia kątownika 45x45x4 mm do 
murku naświetli. Korekta pisarska: kątownik a nie płaskownik. W załączeniu Zał. nr 14 do OPZ  
Rysunek 6.3- Schemat remontu naświetli piwnicznych

PYTANIE  2. 
Proszę o załączenie przekroi poprzecznych drogi.

ODPOWIEDŻ 2
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa nie zawiera przekroi poprzecznych, Jednak 
projekt zawiera dużą ilość przekroi normalnych oraz szczegóły konstrukcyjne dla poszczególnych 
rodzajów nawierzchni.

PYTANIE 3
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla mieszanek mineralno-asfaltowych w części opierają się 
na nieaktualnych Wytycznych Technicznych WT-2 2010. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie 
mieszanki mineralno-asfaltowe powinny spełniać wymagania aktualnych norm oraz Wytycznych 
Technicznych WT-2 2014.

PODPOWIEDŹ 3
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Zamawiający potwierdza, że wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe powinny spełniać 
wymagania aktualnych norm oraz Wytycznych Technicznych WT-2 2014.

PYTANIE 4
Dot. ochrony drzew - ruszta żeliwne. Proszę o określenie parametrów i wzoru projektowanych 
osłon/krat do drzew.

ODPOWIEDŹ 4
Zamawiający wyjaśnia, że w związku z różnicowanymi systemami korzeniowymi drzew oraz 
różnicami w średnicach drzew każdą kratę pod drzewo należy dobrać indywidualnie. Kraty stalowe 
o grubości 30x80 mm i 20x10 mm, galwanizowane lub galwanizowane i pomalowane wg RAL (kolor 
czarny).

PYTANIE 5
Obecnie na ulicy Zakopiańskiej trwają roboty wodno-kanalizacyjne. Czy Wykonawca realizujący 
zadanie: Modernizacja chodników i jezdni ul. Zakopiańskiej od Ul. Bema do ul. Kartuskiej w 
Gdańsku będzie musiał odtworzyć konstrukcję jezdni po robotach wodno-kanalizacyjnych? Jeżeli 
tak, to należy podać konstrukcję nowej jezdni. Obecnie przedmiar i projekt nie zawiera pozycji 
odtworzenia konstrukcji jezdni po tych robotach.

ODPOWIEŻ 5
Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcja jezdni po robotach wodno-kanalizacyjnych jest odtwarzana 
przez wykonawcę przedmiotowych robót.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 28-04-2021

W załączeniu:
Zał. nr 14 do OPZ  Rysunek 6.3- Schemat remontu naświetli piwnicznych
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