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    Gdańsk, dnia 29.03.2021r. 

DKP/307 /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 17: 
W nawiązaniu do tabeli elementów wynagrodzenia zryczałtowanego – załącznik nr 2 do 
umowy, proszę o dodanie pozycji „Nawierzchnia gliniasto – żwirowa” oraz „Tablica 
informacyjna”
Odpowiedź:  
Zamawiający w załączeniu przekazuje nową tabelę elementów scalonych, w którym 
znalazła się pozycja „ Nawierzchnia gliniasto – żwirowa” oraz „Tablica informacyjna”. 

Pytanie numer 18: 

W nawiązaniu do tabeli elementów wynagrodzenia zryczałtowanego – załącznika nr 2 do 
umowy, proszę o informacje, jakie pozycje przedmiaru roboty branży architektura należy 
ująć w pozycji „ prace zabezpieczające infrastrukturę podziemną” lub usunięcie tej pozycji 
z tabeli elementów wynagrodzenia zryczałtowanego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że ta pozycja pozostaje. 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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Ponadto pozycja znajduje się w przedmiarach branżowych załączonych do 
przedmiotowego postępowania. 

Pytanie numer 19: 
W nawiązaniu do tabeli elementów wynagrodzenia zryczałtowanego – załącznik nr 2 do 
umowy proszę dla elementu „Nawierzchnia z płyt ażurowych” dodać do przedmiaru robót 
branży architektura odpowiedni zakres pozycji do wyceny tj. 214,35 m2 (nawierzchnia z 
płyt ażurowych 40x60x8 cm, barwy grafitowej, z krawężnikiem wyniesionym betonowym 
15x30x100, układ warstw: o grunt rodzimy o piasek kopany (warstwa odsączająca ) – 15 
cm, o kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  (31,5 – 63 mm ) – 20 cm ( 15 cm 
kruszywa łamanego na przekroju nawierzchni rys. A6), o podsypka cementowo – piaskowa 
14:4 – 5 cm, o płyty ażurowe 40x60x8 cm), gdyż pominięto te roboty budowlane w 
przedmiarze 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. Ponadto w załączeniu Zamawiający załącza poprawiony 
przedmiar. 

Pytanie numer 20: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy pod płytami ażurowymi należy ułożyć warstwę kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 31,5 – 63 mm – kliniec o gr. 20 cm, czy 
15cm. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że należy ułożyć warstwę kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o frakcji 31,5 – 63 mm – kliniec o gr. 20 cm

Pytanie numer 21: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy pod płytami ażurowymi należy ułożyć warstwę podsypki 
piaskowej gr. 3-5 cm, czy warstwę  podsypki cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że należy ułożyć warstwę podsypki cementowo – piaskowej 1:4. 
gr. 5 cm.  

Pytanie numer 22: 
Prosimy o wyjaśnienie, jaki materiał budowlany, należy użyć do wypełnienia powierzchni 
czynnej biologicznie w płytach ażurowych MEBA. Proszę o dodanie pozycji do wyceny w 
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przedmiarze robót. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że należy wypełnić ziemią urodzajną i obsiać trawą. 

Pytanie numer 23: 
Proszę w harmonogramie rzeczowo – finansowym usunąć pozycję „prace zabezpieczające 
infrastrukturę podziemną” oraz dodać pozycję „Tablica informacyjna” oraz „Nawierzchnia 
gliniasto – żwirowa”
Odpowiedź:  
Zamawiający w załączeniu przekazuje harmonogram rzeczowo – finansowy, w którym 
znalazła się pozycja „ Nawierzchnia gliniasto – żwirowa” oraz „Tablica informacyjna”. 

Pytanie numer 24: 
Proszę o wyjaśnienie, gdyż Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych branża elektryczna w pkt. 1.1. powołują się na teren przy TRinity Park II w 
Warszawie. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że jest to błąd w zapisie nazwy zadania. 

Pytanie numer 25: 
W nawiązaniu do specyfikacji technicznej warunków i odbioru robót pkt. 1.5. ELEMENTY 
ZAGOSPOAROWANIA TERENU OBJĘTE PROJEKTEM prosimy o podanie ilości płytek 
betonowych 50x50x7 cm dla koloru jasnoszarego i koloru grafitowego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że ilość dla płyt koloru grafitowego wynosi 88,49 m2, a płyt koloru 
jasnoszarego 512,08 m2.

Pytanie numer 26: 
Prosimy o uporządkowanie ilości elementów małej architektury wraz z zaznaczeniem 
odpowiedniej ilości na planie zagospodarowania terenu. Prosimy o wyjaśnienie, które 
ilości małej architektury należy wycenić: 
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Nazwa elementu STWiORB 
(ilość sztuk)

Przedmiar 
robót branża 
architektura 
(ilość sztuk)

Projekt 
wykonawczy 
architektura 
krajobrazu 
pkt. 2.4.2 

Mała 
architektura 
(ilość sztuk) 

Projekt 
Budowlany 

architektura 
krajobrazu 

pkt 2.4.2 Mała 
architektura 
(ilość sztuk) 

Ławka z oparciem 5 4 5 3
Ławka bez oparcia 3 2 3 3

Kosz na odpady 2 1 2 2
Kubik z betonu 

architektonicznego 
8 8 8 8

Stojaki na rowery 7 7 7 7
Słupki 

wygradzające 
24 28 24 24

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że należy wycenić ilości z projektu wykonawczego . 

Pytanie numer 27: 
W nawiązaniu do pkt. 2.4.4. Projektu Wykonawczego architektura krajobrazu prosimy o 
dodanie pozycji do wyceny do przedmiaru robót na wykonanie prac pielęgnacyjnych na 
istniejących drzewach i krzewach – 15 szt., w okresie trwania robót budowlanych. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że prace pielęgnacyjne należy wykonać na 4 szt. drzew i krzewów, 
zgodnie z inwentaryzacją zieleni. 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 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 28: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy istniejące drzewa i krzewy o nr. 1-7, 9-16 należy poddać 
pielęgnacji oraz usunąć drzewo nr 8 w związku z wykonaniem zadania projektowego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że prace pielęgnacyjne należy wykonać na drzewach oznaczonych 
w inwentaryzacji nr. 5, 6,11,12, a drzewo do usunięcia zostało oznaczone nr 8. Ponadto w 
trakcie wycinki tego drzewa po stronie Wykonawcy należy zapewnić nadzór 
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ornitologiczny, który ma polegać m.in. na tym, że w przypadku stwierdzenia siedlisk 
ptaków uzyskać niezbędne zgody i uzgodnienia na przeniesienie siedlisk czy ich likwidację 
oraz – w miarę potrzeby – wykonania kompensacji przyrodniczej w tym zakresie. W razie 
konieczności należy wykonać ekspertyzę ornitologiczną wraz z jej aktualizowaniem. 

Pytanie numer 29: 
Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji na pielęgnację zieleni w pierwszych 12 
miesiącach  obowiązywania okresu gwarancji jakości. 
Odpowiedź:  
Okres pielęgnacji zielni dotyczy 12 miesięcy. 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 
załączeniu uzupełniony przedmiar robót. 

Pytanie numer 30: 
W poz. 32.d.7 przedmiaru robót branża architektura Krajobrazu podano nasadzenie 3 szt. 
drzew do wyceny, natomiast w projekcie wykonawczym branża architektura krajobrazu w 
pkt. 2.4.5 Nasadzenia roślin podano 3 szt. Brzozy Medwediewa oraz 1 szt. klonu jawor . 
Prosimy o podanie ilości drzew do posadzenia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że należy wycenić 4 szt. drzew do nasadzenia. 

Pytanie numer 31: 
W poz. 34.d.7 przedmiaru robót branżą architektura krajobrazu podano nasadzenie 21 
szt. krzewów do wyceny, natomiast w projekcie wykonawczym w pkt, 2.4.5 Nasadzenia 
roślin podano 37 szt. w STWIORB w pkt. 2.6.3 podano 65 szt. Prosimy o podanie ilości 
krzewów do posadzenia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że należy wycenić 37 szt. krzewów do nasadzenia. 

Pytanie numer 32: 
W poz. 33.d.7 przedmiaru robót branża architektura krajobrazu podano 112 szt. trwa. 
ozdobnych, natomiast w STIORB w pkt . 2.6.3. podano 138 szt. Prosimy o podanie ilości 
traw do posadzenia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że należy wycenić 112 szt. trwa do nasadzenia. 
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Pytanie numer 33: 
W poz. 37.d.7 przedmiaru robót branża architektura krajobrazu podano 346 szt. bylin do 
posadzenia, natomiast w STWIORB w pkt. 2.6.3 podano 599 szt. Prosimy o podanie ilości 
bylin do wyceny 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że należy wycenić 346 szt. bylin do nasadzenia. 

Pytanie numer 34: 
W poz. 31.d.6 przedmiaru branża architektura podano 36 m obrzeży typu ekoborad, 
natomiast w projekcie wykonawczy w pkt. 2.4.5 podano 47 m. Prosimy o wyjaśnienie, 
którą długość ekobordów przyjąć do wyceny. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że należy przyjąć wartość 47 mb. Ponadto na to pytanie 
Zamawiający udzielił odpowiedzi pismem znak DKP/271/2021/MPK z dnia 23.03.2021r. 

Pytanie numer 35: 

W pkt. 2.6. Bilans terenu dla skweru przy ulicy Krasickiego w Gdańsku podano 
powierzchnię trawników w ilości 341,51 m2 natomiast w poz. 30.d.6 przedmiaru robót 
podano powierzchnię 320,51 m2. Proszę o wyjaśnienie, którą powierzchnię trawników 
należy wycenić. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że należy przyjąć wartość 341,51 m2. Ponadto na to pytanie 
Zamawiający udzielił odpowiedzi pismem znak DKP/271/2021/MPK z dnia 23.03.2021r. 

Pytanie numer 36: 
Prosimy o informację czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest do wykonania 
oznakowanie poziome tj. dwa przejścia dla pieszych oraz linie separacyjne dla miejsc 
postojowych. Prosimy o ewentualne dodanie pozycji przedmiarowych do wyceny. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że jest brak wykonania oznakowania poziomego. 

Pytanie numer 37: 
W nawiązaniu do uzgodnienia GZDiZ- PP-70-5(6)-2019-MB-PK z dnia 18.03.2019r. prosimy 
o wyjaśnienie, gdyż projekt nie wymienia robót branży sanitarnej, a w uzgodnieniu 
wymieniono, że jest projektowany element wodny niebędący typową fontanną. Prosimy 
o ewentualne dodanie pozycji przedmiarowej do wyceny i dane techniczne. 
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Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że pismo GZDiZ - PP-70-5(6)-2019-MB-PK z dnia 18.03.2019r. nie 
jest to uzgodnienie lecz wytyczne do projektowania. Na przedmiotowym skwerze 
zrezygnowano z instalacji elementu wodnego. W załączeniu uzgodnienie z GZDIZ – 6336-
278(2)-2020-ARL-2918 z dnia 22.06.2020r. 

Pytanie numer 39: 
W nawiązaniu do uzgodnienia GZDiZ- PP-70-5(6)-2019-MB-PK z dnia 18.03.2019r. prosimy 
o wyjaśnienie, gdyż należy stosować kraty dla drzew, umożliwiające powiększenie otworu 
do wielkości rozrastającego się drzewa. Nie przedstawiono wizualizacji, ani wymiarów 
technicznych tych krat. Prosimy o ewentualne dodanie pozycji do wyceny.  
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że pismo GZDiZ - PP-70-5(6)-2019-MB-PK z dnia 18.03.2019r. nie 
jest to uzgodnienie lecz wytyczne do projektowania. Nie zostały zastosowane kraty dla 
drzew. W załączeniu uzgodnienie z GZDIZ – 6336-278(2)-2020-ARL-2918 z dnia 
22.06.2020r. 

Pytanie numer 40: 
W pozycji przedmiarowej 21.d.4 podano podsypkę cementowo – piaskową gr. 10 cm pod 
płytami betonowymi 50x50x7 cm. Prosimy o wprowadzenie zapisu „na podsypce 
cementowo – piaskowej gr. 3-5 cm”. 
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 załączeniu uzupełniony przedmiar robót. 

Pytanie numer 41: 
Prosimy o przekazania kopi pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych . 
Odpowiedź:  
Zamawiający przekaże kopie pozwolenia na budowę z chwilą przekazania dokumentacji 
projektowej i placu budowy. 

Pytanie numer 42: 
Prosimy o przekazanie kopii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuj, że zgodnie z decyzją o ustaleniu celu publicznego znak WUiA – IV 
6733.122-5.2020.PE.422138 z dnia 13.01.2021r. (w załączeniu) projektowana inwestycja 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie 
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przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie wymaga 
przeprowadzenia procedury środowiskowej. 

Pytanie numer 43: 
Prosimy o przekazanie kopii pozwolenia na wycinkę drzew.  
Odpowiedź:  
Zamawiający przekazała decyzję na wycinkę drzewa pismem znak DKP/271/2021/MPK
z dnia 23.03.2021r.

Pytanie numer 44: 
W nawiązaniu do art. 55 ust. 2 Prawa budowlanego, prosimy o potwierdzenie, że 
Zamawiający skompletuje wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że skompletuje wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie jeśli zajdzie potrzeba uzyskania pozwolenia. 
Pytanie numer 45: 
W nawiązaniu do § 15 Zmiany postanowień umowy w Projektowanych postanowieniach 
umowy w sprawie zamówienia publicznego w ust. 1 , w pkt. 1) w ppkt. 1.2, czy Wykonawca 
w ofercie ma zawrzeć koszt nadzoru archeologicznego? Prosimy o ewentualne 
dostosowanie tabeli elementów wynagrodzenia zryczałtowanego oraz harmonogramu 
rzeczowo-finansowego inwestycji.
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że w tym § 15 Zmiany postanowień umowy zostały zawarte 
przesłanki, które mogą spowodować zmianę umowy. 

Pytanie numer 46: 
Na przekrojach przez nawierzchnię rys. A.6.2. wymienione są obrzeża 8x30x100 cm, 
natomiast w opisie projektu i przedmiarze robót obrzeża o wymiarze 6x20x100 cm, jaki 
wymiar obrzeży przyjąć do wyceny. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że obrzeża 8x30x100 stosować w przypadku nawierzchni z płyt 
ażurowych, a obrzeża 6x20x100 stosować do pozostałych nawierzchni. 

Pytanie numer 47: 
Projekt zagospodarowania terenu rys. A.1.1. nie uwzględnia w legendzie płyt ażurowych 
prosimy o uzupełnienie. 
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Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że płyty ażurowe znajdują się wschodniej części terenu, zostały 
oznaczone innym kreskowaniem niż pozostałe nawierzchnie. Ponadto zostały one 
oznaczone w legendzie na rysunku A-2. 

Pytanie numer 48: 
Proszę o wyjaśnienie, gdyż w pkt. 2.6 Bilans terenu dla skweru przy ul. Krasickiego w 
Gdańsku PW architektura krajobrazu, podano powierzchnię rabat: 104,9 m2 oraz w poz. 
12 przedmiaru robót, natomiast powierzchnia warstw ogrodu deszczowego wynosi 48 m2 
dla poz. 36-39 przedmiaru robót. Proszę o informację jaką powierzchnię rabat wycenić w 
poz. 36- 39 przedmiaru robót. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że powierzchnia rabat wynosi 104,9 m2 a powierzchnia ogrodu 
deszczowego została wyceniona oddzielnie. 

Pytanie numer 49: 
Proszę o dodanie do dokumentacji projektowej rysunku przekroju konstrukcyjnego dla 
nawierzchni gliniasto – żwirowej. 
Odpowiedź:  
Zamawiający do postępowania załącza rysunek przekroju konstrukcyjnego dla 
nawierzchni gliniasto – żwirowej.

$ImieNazwiskoPodpisujacego

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 02-04-2021
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