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Dotyczy: „ Aktywna Matarnia – zadanie 1 „Bezpieczna droga do szkoły – chodnik/utwardzone pobocze –
Klukowo” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 w ramach dokumentacji projektowej pn.:
„Budowa chodnika i utwardzonego pobocza przy ul. Radiowej” .

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt
176/BZP-U.510.142/2021/EP, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w uzgodnieniu z Jednostką
Projektową, przekazuje poniższe wyjaśnienia i uzupełnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy
sporządzaniu oferty:
Pytanie nr 1:
Według punktu 4.16.c) Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca przekaże zarejestrowaną przez
właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację
geodezyjną dokumentację najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Natomiast wg §9 ust.
Projektowanych postanowień umowy nie później niż 30 dni przed terminem zakończenia robót.
Prosimy o wyjaśnienie, który termin jest właściwy.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że należy przyjąć terminy zawarte w projekcie umowy.
Pytanie nr 2:
Prosimy o wyjaśnienie zgodnie z jaką procedurą budowlaną prowadzona jest: Budowa chodnika i
utwardzonego pobocza przy ulicy Radiowej (ZRID, PnB, zgłoszenie). Nasze pytanie zadajemy w
kontekście zapisów projektu umowy § 9 Odbiór końcowy ust. 2 tj.
„2. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie albo w przypadku
konieczności zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia właściwemu organowi Służby Geodezyjnej i
Kartograficznej wyników prac geodezyjnych do weryfikacji nie później, niż 30 dni przed terminem
zakończenia robót (§ 4 ust. 1 Umowy)”,
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w przypadku konieczności dostarczenia map faktyczny termin
na wykonanie robót skraca się o miesiąc, ponieważ aby geodeta mógł sporządzić mapę muszą
zakończyć się prace budowlane i wykonanie robót drogowych.
Czy Zamawiający ma tego świadomość?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający informuje, że zadanie uzyskało zgłoszenie robót budowlanych wydane przez
stosowny urząd.
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Pytanie nr 3:
Prosimy o wyjaśnienie, czy zgodnie z punktem 4.16.e) Opisu Przedmiotu Zamówienia uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie należy do obowiązków Wykonawcy?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający potwierdza, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie należy do obowiązków
Wykonawcy.
Pytanie nr 4:
Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie i uzgodnienie projektu docelowej organizacji
ruchu leży po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający potwierdza, że wykonanie i uzgodnienie projektu docelowej organizacji ruchu należy
do obowiązków Wykonawcy.
Pytanie nr 5:
Prosimy o wyjaśnienie zapisu OPZ:
Uwaga: Przed wystąpieniem o zajęcie pasa drogowego należy sprawdzić obliczeniami
fotometrycznymi spełnianie przez istniejące oświetlenie ulicy normy PN/EN 13201:2016
oświetlenie dróg, dla planowego układu drogowego.
a) Czy sprawdzenie tego warunku doświetlenia chodnika nie należało do projektanta?
b) Czy jeżeli po wykonaniu obliczeń okaże się, że oświetlenie nie spełnia w/w normy, wykonywanie
robót zostanie wstrzymane i dlatego też wyniki obliczeń są powiązane ze złożeniem wniosku o
zajęcie pasa drogowego?
Odpowiedź na pytanie nr 5:
a) Umowa zawarta z projektantem nie obejmowała tego zakresu.
b) Roboty nie zostaną wstrzymane.
Pytanie nr 6:
Prosimy o wyjaśnienie zapisu OPZ:
Przedmiotowe postępowanie swoim zakresem nie obejmuje spełnienia wymagań normy
PN/EN 13201:2016. Projekt ewentualnego usunięcia kolizji zostanie zlecony w osobnym
postępowaniu.
a) Czy w takim przypadku na wykonanie prawidłowego oświetlenia zostanie ogłoszony nowy
przetarg?
b) Czy do czasu rozstrzygnięcia nowego postępowania (przetargu) roboty objęte niniejszym
postepowaniem zostaną wstrzymane?
Odpowiedź na pytanie nr 6:
a) W przypadku wykonania obliczeń fotometrycznych i okazania się, że aktualne oświetlenie nie
spełniają norm, Zamawiający przewiduje ogłoszenie nowego postępowania na usunięcie kolizji.
b) Roboty nie zostaną wstrzymane.
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Pytanie nr 7:
Wg części opisowej Projektu Wykonawczego należy wyregulować poziom włazów do
studzienek umieszczonych w nawierzchni chodnika/pobocza. Prosimy o podanie ilości
i rodzaju włazów.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Studzienki i podziemne skrzynki znajdujące się w obszarze zaprojektowanego chodnika i
utwardzonego pobocza widoczne są na mapie do celów projektowych i na rysunku
zagospodarowania terenu. Zlokalizowano:
- 3 studnie teletechniczne,
- 2 studnie energetyczne,
- 1 studnię gazową,
- 2 studnie kanalizacji sanitarnej.
Nie wyklucza się istnienia innych, niezinwentaryzowanych naziemnych części sieci. Zaleca się
oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty.
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