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Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zadanie pn.: „Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak wraz z infrastrukturą 
techniczną w ramach zadania Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” syg. 
postępowania 22/BZP-U.500.6/2022/MD

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, na podstawie 
art. 135. ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańskiej Infrastruktury 
Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o, oddział Zakład 
Gazowniczy w Gdańsku, jako Zamawiający, udziela wyjaśnień:

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur modułowych TERMA z polipropylenu (PP) do 
wykonania nowego odcinka kanału DN250 o długości ok. 70m metodą krakingu. W załączeniu 
przesyłam Krajową Ocenę Techniczną (ITB-KOT-2020/1242 wydanie 3) oraz Krajową Deklarację 
Właściwości Użytkowych (01/TERMA/21).

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, iż kanał DN250 należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 

PYTANIE 2

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy wodociągu, kanalizacji 
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Górka w Gdańsku.

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający potwierdza. 

PYTANIE 3

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający potwierdza.
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PYTANIE 4

Czy do ukończenia inwestycji wystarczy do zgłoszenia zakończenia robót złożyć wniosek w 
Nadzorze Budowlanym o wydanie pozwolenia na użytkowanie?

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający informuje, iż złożenie wniosku w NB nie jest to wystarczające. Na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

PYTANIE 5

Prosimy o sprecyzowanie czy kostka 9/11cm opisana w przedmiarze ul. Na Stoku odcinek B, pkt.1.5, 
1.5.1, poz.67 ma być użyta z rozbiórki istniejącej czy zakupiona nowa?

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający informuje, iż w przedmiarze pkt. 1.5-1.5.1 poz. 67 należy przyjąć do wyceny materiał 
nowy. Nowa kostka musi być materiałem równoważnym o zbliżonych cechach w stosunku do 
kostki istniejącej.

PYTANIE 6

Czy Zamawiający posiada wszelkie niezbędne dokumenty, uzgodnienia, porozumienia potrzebne 
do rozpoczęcia i przeprowadzenia inwestycji ?

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zostanie przekazana pełna dokumentacja wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi realizację inwestycji.

PYTANIE 7

Czy Zamawiający ma wiedzę na temat toczących się procedur związanych z wpisem do rejestru 
zabytków, które mogłyby w jakimś stopniu utrudnić realizację zadania?

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia posiada niezbędne decyzje PWKZ umożliwiające 
realizację inwestycji.

PYTANIE 8

Prosimy o sprecyzowanie jaki wariant georusztu należy przyjąć do wyceny? ST 02.03.01C podaje 5 
rodzajów georusztu o różnych parametrach.

ODPOWIEDŹ 8
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Zamawiający informuje, iż należy przyjąć georuszt trójosiowy rodzaju 2 przeznaczony do warstwy 
mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5mm.

- sztywność radialna przy odkształceniu 0,5% - 360 kN/m

- współczynnik izotropii sztywności – 0,80

- efektywność węzła – 100%

- rozmiar sześcioboku – 80 Mm.

Karol Kalinowski

Dyrektor
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