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    Gdańsk, dnia 06.04.2021r. 

DKP/ 333 /2021/MPK

Dot.: „Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego 
w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019”. 

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn.
akt nr 10/BZP-U.510.8/2021/KW Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 284 ust 
6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.) w uzgodnieniu 
z Jednostką Projektową przekazuje poniższe wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia Publicznego z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty 
przetargowej.

Pytanie numer 50: 
Ad poz. 6 przedmiaru robót: rozbiórka krawężników. Brak pozycji rozbiórka ławy 
betonowej. Prosimy o potwierdzenie, iż krawężnik nie jest posadowiony na ławie lub o 
uzupełnienie przedmiaru 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że pismem znak DKP/307/2021/MPK został załączony 
poprawiony przedmiar robót, ale jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z 
punktem 3.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ 
przedmiary pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczaniu ceny. W przypadku, gdy 
jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego 
wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.

Pytanie numer 51: 
Poz. 13 i 14 przedmiaru robót. Ławki z oparciem 4 szt., ławki bez oparcia 2 szt. Wg projektu 
są inne ilości ławek: Opis strona 13: Ławki – 6 szt. ( w tym 3 bez oparcia), rysunek A1 i A3 
jest 5+ 3  bez oparcia. Prosimy o podanie prawidłowych ilości w tych pozycjach. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że ławek jest 8 szt. (5 z oparciem + 3 bez oparcia). Takie ilości 
zostały wskazane w przedmiarze robót. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z 
punktem 3.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ 
przedmiary pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczaniu ceny. W przypadku, gdy 



Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Pion Zadań Kubaturowych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl

jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego 
wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej

Pytanie numer 52: 
Projekt zakłada wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych gr. 8 cm., w innym 
miejscu podano grubość płyt 10 cm. Różna jest też konstrukcja podbudowy. Jaką 
konstrukcję zastosować na miejscach postojowych?
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, należy zastosować podbudowę z podsypka cementowo – 
piaskową 1:4 gr. 5 cm, wg. projektu w części opisowej. Taka też podbudowa została 
określona w przedmiarze. Płyty w rozmiarze 40x60x8 cm. 

Pytanie numer 53: 
Poz. 21 płytki chodnikowe 50x50 gr. 7 cm. Wg. rysunków są to płytki w kolorze szarym i 
grafitowym. Prosimy o potwierdzenie, iż chodnik należy wykonać z płytek chodnikowych 
szarych – lub o uzupełnieniu przedmiaru z podaniem ile płytek chodnikowych szarych a 
ile grafitowych należy zaoferować? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że ilość dla płyt koloru grafitowego wynosi 88,49 m2, a płyt koloru 
jasnoszarego 512,08 m2. Na to pytanie Zamawiający udzielił pismem znak 
DKP/307/2021/MPK

Pytanie numer 54: 
Brak w przedmiarze pozycji ustawienie krawężnika. Prosimy o potwierdzenie, że nie 
należy go wykonywać. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że należy wycenić ustawienie krawężnika. Ponadto zgodnie z 
punktem 3.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ 
przedmiary pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczaniu ceny. W przypadku, gdy 
jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego 
wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. W 
przedmiarze dodano pozycję ustawienia krawężnika do nawierzchni. 

Pytanie numer 55: 
Brak w przedmiarze robót drogowych pozycji pielęgnacja zieleni. Prosimy o uzupełnienie 
przedmiaru robót. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem 3.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ przedmiary pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy 
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obliczaniu ceny. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są 
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i 
uwzględnić w cenie ofertowej. W przedmiarze widnieje pozycja dotycząca pielęgnacji 
zieleni. 

Pytanie numer 56: 
Brak w przedmiarze demontażu słupków, które są widoczne na rysunku 3 opisu projektu 
str. 12, a występują również w innych miejscach niż pokazane na rysunkach. Prosimy o 
uzupełnienie przedmiaru robót. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem 3.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ przedmiary pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy 
obliczaniu ceny. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są 
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i 
uwzględnić w cenie ofertowej. W przedmiarze widnieje pozycja usunięcia słupków - 17 szt.

Pytanie numer 57: 
Brak w przedmiarze rozbiórki nawierzchni betonowych, które są widoczne na rysunku 3 
opisu projektu str. 12, a występują również w innych miejscach. Prosimy o uzupełnienie 
przedmiaru robót o rozbiórkę i wywóz nawierzchni betonowych z podaniem jej grubości, 
lub potwierdzenie, iż nie należy ich rozbierać.
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem 3.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ przedmiary pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy 
obliczaniu ceny. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są 
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i 
uwzględnić w cenie ofertowej. Rozebranie wszelkich nawierzchni zostało ujęte w pkt. 5d.2 
przedmiaru - powierzchnia całkowita - 794 m2.

Pytanie numer 58:
Brak w przedmiarze rozbiórki nawierzchni z płyt IOMB, które są widoczne na rysunku 3 
(przy nawierzchni betonowej) opisu projektu str. 12, a występują również w innych 
miejscach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o rozbiórkę i wywóz płyt IOMB, lub 
potwierdzenie, iż nie należy ich rozbierać.
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem 3.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ przedmiary pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy 
obliczaniu ceny. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są 
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niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i 
uwzględnić w cenie ofertowej. Rozebranie wszelkich nawierzchni zostało ujęte w pkt. 5d.2 
przedmiaru - powierzchnia całkowita - 794 m2.

Pytanie numer 59:
Brak w przedmiarze przebudowy studni teletechnicznych, kanalizacyjnych, zasuw, 
zaworów itp., które są widoczne na rysunku 1 i 3 opisu projektu str. 12, a występują 
również w innych miejscach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o przebudowę 
studni, zasuw zaworów, z podaniem zakresu przebudowy, lub potwierdzenie, iż nie należy 
ich przebudowywać.
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że nie są one do wykonania. Ponadto zgodnie z punktem 3.3 
Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ przedmiary pełnią 
rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczaniu ceny. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały 
ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 
Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

Pytanie numer 60:
Brak w przedmiarze rozbiórki murków kamiennych widocznych na rysunkach 3 i 4. 
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że murki betonowe znajdują się po za zakresem opracowania i 
nie są do usunięcia na tym etapie  budowy. 

Pytanie numer 61:
Brak w przedmiarze wykonania nawierzchni z płyt ażurowych 40x60 cm. Prosimy
o potwierdzenie, iż nie należy ich wykonywać. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że należy je wykonać. Ponadto  zgodnie z punktem 3.3 Opisu 
Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ przedmiary pełnią rolę 
wyłącznie pomocniczą przy obliczaniu ceny. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały 
ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 
Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. W przedmiarze widnieją 
pozycję dotyczące budowy nawierzchni z płyt ażurowych.

Pytanie numer 62:
Czy zamawiający jest w posiadaniu uzgodnień  z gestorami sieci?
Odpowiedź:  
Zamawiający w załączeniu przekazuje uzgodnienia z gestorami sieci. 
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Pytanie numer 63:
Prawo zamówień publicznych w art. 29 określa, że „Przedmiot zamówienia opisuje się w 
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty”. Tymczasem załączony projekt drogowy ma datę wykonania 
wrzesień 2020 r, przedmiar robót drogowych jest z 2019 roku. Stąd przedmiar jest 
zupełnie inny niż projekt. Inne są ilości, konstrukcje itp. Również w samym projekcie są 
zasadnicze rozbieżności pomiędzy opisem a rysunkami. Prosimy o dostarczenie 
prawidłowej dokumentacji.
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że Przedmiot Zamówienia został opisany w sposób należyty i 
wyczerpujący. Ponadto została dołączona dokumentacja projektowa, która została 
wykonana w sposób należyty, aby móc wykonać przedmiotową inwestycję. Ponadto 
pismem znak DKP/307/2021/MPK został załączony poprawiony przedmiar robót, ale 
jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem 3.3 Opisu Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ przedmiary pełnią rolę wyłącznie 
pomocniczą przy obliczaniu ceny. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w 
przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca 
winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej
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