
 
 
 

  

 

Nr postępowania: PBPR(G).272.005.2022/JPt.281                                       Gdańsk, dnia 04.07.2022r. 

 
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp na wykonanie opracowania pn. Studium Sieciowe i Studium 
Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia 
Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa. 

 
 

I. Na podstawie art. 135 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez 
Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).  
 
Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i staja się wiążące dla Wykonawców 
przy opracowaniu ofert. 

 
Pytanie nr 1 
czy Zamawiający podtrzymuje zapis w OPZ w pkt.I.6.1 dot. klasy technicznej drogi na odcinku A (od 
węzła "Gdynia Płn do połączenia z DK6/DW216) - jako S wraz odpowiednimi parametrami prędkości 
(ppkt I.6.1.2a) gdy w OPZ dla Drogi Czerwonej w Tomie III - pkt.3 "Zakres rzeczowy inwestycji" 
określono, iż na odcinku 1 (węzeł Gdynia Chylonia - węzeł Kwiatkowskiego) należy przyjąć parametry: 
klasa techniczna GP; Vp = 60km/h; Vm = 80km/h? Oczywistym jest, iż z uwagi na fakt początku projektu 
"Via Maris" w węźle "Gdynia Płn/Dolina Logistyczna" - występuje istotna rozbieżność w klasie 
technicznej w odniesieniu do "Via Maris", dla której na odcinku A klasa techniczna S jest niespójna z 
klasą techniczną odcinka 1 Drogi Czerwonej - GP - wg dokumentacji GDDKiA - OPZ z przetargu. Proszę 
o skoordynowanie parametrów trasy „Via Maris” z GDDKiA bo inaczej dokumentacja będzie obarczona 
błędem. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
w Rozdział 6.1, który otrzymuje brzmienie: 

Zadanie polegać będzie na wyznaczeniu i poddaniu analizie potencjalnych korytarzy przebiegu drogi, 
przy czym określa się minimalną ilość 3 wariantów, w ramach których należy przyjąć: 

1) klasę drogi: 

a) odcinek A: od węzła „Gdynia Północ” do połączenia z drogą krajową nr 6 oraz drogą 
wojewódzkiej nr 216 (Reda) – GP,   

b) odcinek B: od drogi krajowej nr 6 lub/i od drogi wojewódzkiej nr 216 (Rumia) do obwodnicy m. 
Władysławowo - GP lub G, 

c) obwodnica C: Obwodnica Władysławowa –  

− droga zamiejska (G), lub  

− ulica (G); 



 
 
 

  

2) prędkość do projektowania1:   

a) dla odcinka A: standardowo – 110km/h (GP), 

b) dla odcinka B: standardowo - 110km/h (GP) lub standardowo 100km/h (G), 

c) dla odcinka C: 

− droga zamiejska: standardowo - 100km/h (G), lub 

− ulica: standardowo 60km/h (G);  

3) przekrój poprzeczny1: 

a) dla odcinka A: standardowo 2x2 (GP), 

b) dla odcinka B: standardowo 2x2 (GP) lub standardowo 1x2 (G), 

c) dla odcinka C: standardowo 1x2 (G); 

4) szerokość pasa ruchu – 3,5 m,  

5) kategoria ruchu – do weryfikacji na etapie kolejnych faz dokumentacji, 

6) nośność nawierzchni – 115 kN/oś.  

UWAGA: 1) Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.16.06.2021 ws przepisów techniczno-
budowlanych dot. dróg publicznych. 

 
 
Pytanie nr 2 
Zamawiający w cz. II OPZ; Tom C, pkt.C.III.1.3 wskazuje na opracowania wym. w pkt.I.8.1.2 czyli m.in 
opracowanie pn. "Włączenie Północnych Dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolej 
aglomeracyjnej na obszarze Pomorskiej Metropolii” (Multiconsult Sp.z o.o. – 2020) – proszę 
uszczegółowić który wariant rozwiązania planowanego "Włączenia ....." ma być uwzględniony w nn. 
Studium Sieciowym i Korytarzowym? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zamawiający przewiduje potrzebę uwzględnienie w Studium Sieciowym i Korytarzowym dwóch 
wariantów inwestycyjnych wskazanych jako efektywne pod względem ekonomicznym (W2 i W4a) w 
ramach realizacji projektu Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu „Włączenie 
północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze 
Pomorskiej Metropolii” (Multiconsult Sp.z o.o.– 2020).  
 
 
Pytanie nr 3 
Zamawiający w cz. II OPZ; Tom C, pkt.C.III.1.3 wskazuje na opracowania wym. w pkt.I.8.1.2 czyli m.in 
opracowanie pn. "Włączenie Północnych Dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolej 
aglomeracyjnej na obszarze Pomorskiej Metropolii” (Multiconsult Sp.z o.o. – 2020) - proszę 
uszczegółowić który wariant rozwiązania planowanego "Włączenia ....." ma być uwzględniony w nn. 
Studium Sieciowym i Korytarzowym? Każdy z wariantów ma inny wpływ na wynik Studium 
Korytarzowego Via Maris . 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Odpowiedz tożsama z odpowiedzią do pytania 2. 
 



 
 
 

  

Pytanie nr 4 
Zamawiający w cz. II OPZ; Tom C, pkt.C.III.1.3 wskazuje na opracowania wym. w pkt.I.8.1.2 czyli m.in 
opracowanie pn. "Włączenie Północnych Dzielnic Miasta Gdyni I Gminy Kosakowo w system kolej 
aglomeracyjnej na obszarze Pomorskiej Metropolii” (Multiconsult Sp.z o.o.– 2020) - proszę o 
uszczegółowienie czy w prognozie ruchu dla Via Maris należy uwzględnić obsługę terenów np. Doliny 
Logistycznej przez linie PKM 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
W prognozie ruchu dla Studium Korytarzowego dla nowego połączenia drogowego Via Maris od 
projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z 
obwodnicą Władysławowa należy uwzględnić obszar Doliny Logistycznej, jednego z istotnych 
generatorów ruchu. 
Na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia  obecnie toczą się prace nad planem rozwoju oraz 
koncepcją zagospodarowania przestrzennego obszarów Doliny Logistycznej na terenie Gminy 
Kosakowo wraz ze wstępnym studium wykonalności. W związku z tym wszelkie dane mające istotne 
znaczenie dla określenia potencjału generatora ruchu, jakim będzie Dolina Logistyczna powinny zostać 
udostępnione przez Port Gdynia.  
 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia w Rozdział 8.1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 
2. Wykonawca, przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia, powinien szczegółowo zapoznać 

się niżej wymienionymi materiałami: 
1) Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Obwodnicy Północnej Aglomeracji 

Trójmiasta sporządzone przez WYG International Sp. z o.o., 2010, 
2) Studium ostatniej mili dla węzła sieci bazowej TEN-T Gdynia, odpowiadającego inwestycjom 

spójnym z Planem Pracy Korytarza Bałtyk-Adriatyk sporządzone przez WYG International Sp. z 
o.o., 2018, 

3) Dokumentacja przygotowawcza „Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda – Hel” 
sporządzona przez Multiconsult Sp.z o.o. 2021, 

4) Włączenie Północnych Dzielnic Miasta Gdyni I Gminy Kosakowo w system kolej aglomeracyjnej 
na obszarze Pomorskiej Metropolii” dokumentacja sporządzone przez Multiconsult Sp.z o.o.– 
2020. 

 
Oprócz ww. pozycji, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia dokumentacji 
przygotowywanej przez GDDKiA O/Gdańsk pn.”Koncepcja programowa Budowy Drogi Czerwonej w 
Gdyni”, dla której to dokumentacji wszczęto postępowanie przetargowe w czerwcu 2022 roku.  
W ramach ww. „Koncepcji…..” opracowana będzie koncepcja węzła „Gdynia Północ”. Należy 
przyjąć, że w toku prac Wykonawca nawiąże do rozwiązań projektowych przyjętych przez 
Wykonawcę wyłonionego przez GDDKiA na moment właściwy – kluczowy z punktu widzenia 
harmonogramu prac w zakresie Via Maris. 
Dodatkowo Wykonawca niniejszego postępowania jest zobowiązany do uwzględnienia 
dokumentacji przygotowywanej na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia  pn.  „Opracowanie 
planu rozwoju oraz koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszarów Doliny Logistycznej na 
terenie Gminy Kosakowo wraz ze wstępnym studium wykonalności”. Przewiduje się, że Koncepcja 
zagospodarowania przestrzennego obszarów Doliny Logistycznej na terenie Gminy Kosakowo 
będzie zakończona pod koniec 2022 roku. 

 
 
 
 



 
 
 

  

Pytanie nr 5 
W odpowiedziach do pytań do przetargu Zamawiający podał, że opracowanie Studium Korytarzowego 
należy wykonać na archiwalnych ortofotomapach czy archiwalnych zdjęciach lotniczych. Proszę aby się 
Zamawiający jeszcze raz poważnie nad tym zastanowił. Na archiwalnych materiałach nie będzie 
uwidocznionych wiele obiektów zagospodarowania terenu, które powstały w międzyczasie co spowoduje 
ze wykonany materiał projektowy będzie obarczony błędem, który będzie krytykowany podczas 
konsultacji społecznych gdzie ludzie będą chcieli zobaczyć wpływ inwestycji na ich nieruchomości. Dla 
przykładu przy STEŚ OMT był narzucony warunek opracowania dokumentacji na aktualnej ortofotomapie, 
która do tego musiała być co pewien czas aktualizowana. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Zamawiający stoi na stanowisku, że nie ma konieczności wykonywania zdjęć lotniczych przez Wykonawcę. 
Jednocześnie dopuszcza wykorzystanie ortofotomap wykonanych w lipcu 2021 roku lub nowszych 
udostępnionych na stronie: https://mapy.geoportal.gov.pl. 
 
 
Pytanie nr 6 
Prosimy Zamawiającego o informację ile Wykonawcę ma przyjąć do wykonania wariantów tras jako 
podstawę do wyceny prac projektowych. Ma to istotny wpływ na koszt pozyskania danych wyjściowych i 
opracowania materiałów środowiskowych nie mówiąc już o samych pracach projektowych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Zamawiający oczekuje  przedstawienia minimum 3 wariantów jak to wskazano w załączniku nr 1 SWZ czyli 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia (p. rozdział 6.1). 
 
 
Pytanie nr 7  
Zapis OPZ: Analizy symulacyjne i prognozy ruchu należy wykonać z wykorzystaniem Intermodalnego 
krajowego modelu ruchu InMoP (udostępnionym przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad). Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie modelu aglomeracyjnego Obszaru Metropolitarnego Gdańsk 
Gdynia Sopot zamiennie za model krajowy? Przebieg przedmiotowej inwestycji przez rejony o wysokim 
poziomie zurbanizowania mogą wymagać bardziej szczegółowe podejścia do prognoz popytu. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania modelu aglomeracyjnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk 
Gdynia Sopot. 
 
 
Pytanie nr 8  
OPZ: Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na odpowiednim etapie prac konsultacje społeczne w 
formie m.in. spotkań konsultacyjnych dla lokalnej społeczności, władz lokalnych oraz wszystkich 
zainteresowanych dotyczące przedmiotowego zadania projektowego. Pytanie: Prosimy doprecyzowanie 
etapów, w czasie których Zamawiający wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych, celem 
odpowiedniego oszacowania liczby spotkań. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8 
Organizację spotkań informacyjnych przewiduje się na 2 etapie wskazanym w załączniku nr 1 SWZ czyli w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia (rozdział 10.3, ust. 3, pkt 6b). 
Organizację spotkań konsultacyjnych przewiduje się na 3 etapie wskazanym w załączniku nr 1 SWZ czyli w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia (rozdział 10.3, ust.3, pkt 6c). 

https://mapy.geoportal.gov.pl/


 
 
 

  

 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SWZ w Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia w Rozdziale 5.2 ust. 1 oraz ust. 2, które otrzymują następujące brzmienie: 
1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na 2 etapie (Studium Korytarzowe: Tom A oraz Tom B) 

prac (wstępnie zidentyfikowane korytarze) spotkania informacyjne (…). 
2. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na 3 etapie (Studium Korytarzowe: Tom C oraz Tom D, 

Tom E) prac konsultacje społeczne (…). 
 

  
II. Zamawiający informuje, że dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zmienione terminy to: 

 
 Termin składania ofert upływa dnia 19.07.2022 r. o godz. 10:00 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2022 r. o godzinie 10:30  
       
 
Z poważaniem  

                             /-/ Dyrektor 
     Jakub Pietruszewski 


