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DLH.4001.84.2020.MD Gdańsk, dnia 16.12.2020 r.
Sygn. 57245

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania: 165/BZP-U.510.104/2020/MD „Budowa prawego wału 
przeciwpowodziowego Opływu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników 
w Gdańsku

W związku z zapytaniem jakie wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt 
nr 165/BZP-U.510.104/2020/MD, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 Prawo 
zamówień publicznych przekazuje poniższe wyjaśnienia.

Pytanie nr 112

Opisane w pozycji 108 przedmiaru wbijanie ścianek szczelnych wymaga pogrążenia elementów 
stalowych grodzić o dł. 10 m bezpośrednio pod czynną linią 110 kV. Prosimy o dołączenie 
niezbędnych uzgodnień z Energa Operator dot. wyłączeń oraz rozpięcia linii 110 kV na czas 
wykonania prac zabezpieczających. Kto będzie ponosił koszt takich wyłączeń ? Jeśli wykonawca 
ma taki koszt uwzględnić w ofercie prosimy o jego doprecyzowanie.

Odpowiedź

Jak dla pytana nr 42.

Pytanie nr 116

Prosimy o odpowiedź na pytanie, kto będzie pokrywał koszty przedłużenia warunków wydanych 
na przebudowę/budowę sieci teletechnicznej, elektrycznej, kanalizacyjnej?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami pkt 4.29 OPZ „Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich 
ryzyk, ograniczeń i realizacji zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach 
dokumentacji projektowej uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych 
gestorów sieci i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby 
uzyskania uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego).” 

Pytanie nr 117

Prosimy o podanie parametrów roślin (obwodów drzew, wielkości krzewów bylin) przewidzianych 
do nasadzeń. 
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Odpowiedź

 Łąka kwietna – na 1 m2 łąki należy wysiać 1 g roślin
 Sadzonki drzew o minimalnym obw. pnia 16 cm mierzonym na wysokości 1,0m.
 Sadzonki krzewów - wiek co najmniej 7 lat.

Pytanie nr 121

Wnosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 10.12.2020

Obszerność dokumentacji projektowej - w tym ilość branż do skalkulowania, oraz panujący okres 
pandemii koronawirusa wraz z wysoką ilością utrzymujących się dziennych zakażeń spowodował, 
że bardzo trudno jest otrzymać oferty od potencjalnych dostawców i podwykonawców. Wiele firm 
z powodu absencji części załogi boryka się z brakami kadrowymi, a ci co jeszcze pracują są 
„zawalani pracą” i trudno im jest przygotować terminowo wiążące oferty.

Odpowiedź:

Termin składania ofert został zmieniony w piśmie z dnia 27.11.2020r.

Pytanie nr 122

W zestawieniu projektowanej zieleni widnieje spis gatunków traw, bylin oraz pnączy do założonej 
powierzchni ich nasadzeń, bez konkretnego zestawienia ilościowego danego gatunku. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie ilości poszczególnych gatunków traw, bylin 
oraz pnączy, a także wszelkich parametrów ich wielkości. Wykonawca zwraca się także z prośbą 
o przekazanie parametrów drzew oraz krzewów takich jak: wysokość, obwód oraz wielkości 
pojemników, w których uprawiane są rośliny wyrażone w litrach.

Odpowiedź

Poniżej zestawienie ilościowe:

Plac rekreacyjny nr 1

L.p. Nazwa naukowa Nazwa polska
Powierzchnia [m2]/ 
Liczba sztuk [szt.]

TRAWY
T1 Miscanthus sinensis "Zebrinus" Miskant chiński "Zebrinus" 14
T2 Miscanthus giganteus Miskant olbrzymi 14
T3 Miscanthus sacchariflorus Miskant cukrowy 14
T4 Phalaris arundinacea Mozga trzcinowata 14
T5 Pennisetum alopecuroides Rozplenica japońska 14

BYLINY
B1 Iris barbata Irys bródkowy 5
B2 Iris sibirica Irys syberyjski 5
B3 Phlomis tuberosa Żeleźniak bulwiasty 10
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B4 Verbena bonariensis Werbena patagońska 10
B5 Rudbeckia fulgida Rudbekia błyskotliwa 10
B6 Echinacea purpurea Jeżówka purpurowa 10

B7
Echinacea purpurea „White 

Swan”
Jeżówka purpurowa „White 

Swan”
10

B8 Veronica longifolia Przetacznik długolistny 10
B9 Nepeta Kocimiętka 10

BYLINY - ŁĄKA KWIETNA 
Plantago lanceolata Babka lancetowata 10

Plantago media Babka średnia 10
Melandrium album Bniec biały 8
Stachys officinalis Bukwica zwyczajna 8
Centaurea cyanus Chaber bławatek 8

Centaurea scabiosa Chaber driakiewnik 8
Centaurea jacea Chaber łąkowy 8
Securigera varia Cieciorka pstra 8

Cichorium intybus Cykoria podróżnik 8
Verbascum nigrum Dziewanna pospolita 8

Hypericum perforatum Dziurawiec zwyczajny 8
Agrostemma githago Kąkol polny 8

Lotus corniculatus Komonica zwyczajna 8
Trifolium pratense Koniczyna  łąkowa 8

Anethum graveolens Koper ogrodowy 8
Lythrum salicaria Krwawica pospolita 8

Achillea millefolium Krwawnik pospolity 8
Sanguisorba minor Krwiściąg mniejszy 8

Linum perenne Len trwały 8
Papaver rhoeas Mak polny 8
Daucus carota Marchew dzika 8

Eryngium planum Mikołajek płaskolistny 8
Saponaria officinalis Mydlnica lekarska 8
Melilotus officinalis Nostrzyk żółty 8
Anthemis tinctoria Rumian barwerski 8
Anthemis arvensis Ruman polny 8

Agrimonia eupatoria Rzepik pospolity 8
Onobrychis viciifolia Sparceta siewna 8

Salvia pratensis Szałwia łąkowa 8
Malva sylvestris Ślaz dziki 8

Malva alcea Ślaz zygmarek 8
Knautia arvensis Świerzbnica polna 8

Oenothera biennis Wiesiołek dwuletni 8
Armeria maritima Zawciąg pospolity 8

B10

Chrysanthemum segetum Złocień polny 8
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Plac rekreacyjny nr 2

Leucanthemum vulgare Złocień właściwy 8
Echium vulgare Żmijowiec zwyczajny 8

DRZEWA
D1 Malus „Royalty” Jabłoń „Royalty” 3
D2 Malus „John Downie” Jabłoń „John Downie” 3

D3 Betula pendula „Laciniata”
Brzoza brodawkowata 

„Laciniata”
11

D4 Acer tataricum Klon tatarski 3
D5 Prunus serrulata „Kanzan” Wiśnia piłkowana „Kazan” 3
D6 Ouercus palustris Dąb błotnisty -
D7 Quercus robur 'Fastigiata' Dąb szypułkowy ‘Fastigiata’ 3
D8 Carpinus betulus 'Fastigiata' Grab pospolity ‘Fastigiata’ 1
D9 Salix alba L. Wierzba biała 9

PNĄCZA
P1 Parthenocissus quinquefolia Winobluszcz pięciolistkowy 45
P2 Hedera helix Bluszcz pospolity 50
P3 Parthenocissus inserta Winobluszcz zaroślowy 45

KRZEWY PARKOWE
K1 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 25
K2 Crataegus coccinea Głóg szkarłatny 30

L.p. Nazwa naukowa Nazwa polska

Powierzchnia [m2]/ 
Liczba sztuk [szt.]

TRAWY
T1 Miscanthus sinensis "Zebrinus" Miskant chiński "Zebrinus" 40
T2 Miscanthus giganteus Miskant olbrzymi 40
T3 Miscanthus sacchariflorus Miskant cukrowy 40
T4 Phalaris arundinacea Mozga trzcinowata 40
T5 Pennisetum alopecuroides Rozplenica japońska 40

BYLINY
B1 Iris barbata Irys bródkowy 24
B2 Iris sibirica Irys syberyjski 24
B3 Phlomis tuberosa Żeleźniak bulwiasty 24
B4 Verbena bonariensis Werbena patagońska 24
B5 Rudbeckia fulgida Rudbekia błyskotliwa 24
B6 Echinacea purpurea Jeżówka purpurowa 24

B7
Echinacea purpurea „White 

Swan”
Jeżówka purpurowa 

„White Swan”
24

B8 Veronica longifolia Przetacznik długolistny 24
B9 Nepeta Kocimiętka 26

BYLINY - ŁĄKA KWIETNA 
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Plantago lanceolata Babka lancetowata 8
Plantago media Babka średnia 8

Melandrium album Bniec biały 8
Stachys officinalis Bukwica zwyczajna 8
Centaurea cyanus Chaber bławatek 8

Centaurea scabiosa Chaber driakiewnik 8
Centaurea jacea Chaber łąkowy 8
Securigera varia Cieciorka pstra 8

Cichorium intybus Cykoria podróżnik 8
Verbascum nigrum Dziewanna pospolita 8

Hypericum perforatum Dziurawiec zwyczajny 8
Agrostemma githago Kąkol polny 8

Lotus corniculatus Komonica zwyczajna 8
Trifolium pratense Koniczyna  łąkowa 8

Anethum graveolens Koper ogrodowy 9
Lythrum salicaria Krwawica pospolita 9

Achillea millefolium Krwawnik pospolity 9
Sanguisorba minor Krwiściąg mniejszy 9

Linum perenne Len trwały 9
Papaver rhoeas Mak polny 9
Daucus carota Marchew dzika 9

Eryngium planum Mikołajek płaskolistny 9
Saponaria officinalis Mydlnica lekarska 9
Melilotus officinalis Nostrzyk żółty 9
Anthemis tinctoria Rumian barwerski 9
Anthemis arvensis Ruman polny 9

Agrimonia eupatoria Rzepik pospolity 9
Onobrychis viciifolia Sparceta siewna 9

Salvia pratensis Szałwia łąkowa 9
Malva sylvestris Ślaz dziki 9

Malva alcea Ślaz zygmarek 9
Knautia arvensis Świerzbnica polna 9

Oenothera biennis Wiesiołek dwuletni 9
Armeria maritima Zawciąg pospolity 9

Chrysanthemum segetum Złocień polny 9
Leucanthemum vulgare Złocień właściwy 9

B10

Echium vulgare Żmijowiec zwyczajny 10
DRZEWA

D1 Malus „Royalty” Jabłoń „Royalty” 1
D2 Malus „John Downie” Jabłoń „John Downie” 2

D3 Betula pendula „Laciniata”
Brzoza brodawkowata 

„Laciniata”
7

D4 Acer tataricum Klon tatarski 6
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Parametry:

 Łąka kwietna – na 1 m2 łąki należy wysiać 1 g roślin
 Sadzonki drzew o minimalnym obw. pnia 16 cm mierzonym na wysokości 1,0m.

Wielkość pojemników – 5-7l
 Sadzonki krzewów - wiek co najmniej 7 lat 

Wielkość pojemników – 3-5l

Pytanie nr 123

zwracamy się z prośbą o rozważenie zmiany następujących warunków SIWZ:

 Możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, którzy nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli:

a) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem budowę lub 
przebudowę budowli hydrotechnicznej, o wartości zamówienia równej lub 
wyższej niż 5 000 000,00 zł brutto;

                Swoją prośbę motywujemy faktem, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
znajdującym się w SIWZ, zakres prac obejmuje prace hydrotechniczne. W związku z tym, 
do spełniania warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej i zawodowej 
wystarczające powinno być  wykazanie  doświadczenia w realizacji prac hydrotechnicznych. 

Uszczegółowienie wykazania wymaganego doświadczenia, jedynie do budowy 
lub przebudowy wałów przeciwpowodziowych może stanowić zawężanie ilości ofert 
oraz wykluczenie wykonawców, którzy posiadają możliwości oraz umiejętności do wykonania 

D5 Prunus serrulata „Kanzan” Wiśnia piłkowana „Kazan” 3
D6 Ouercus palustris Dąb błotnisty 4

D7 Quercus robur 'Fastigiata'
Dąb szypułkowy 

‘Fastigiata’
D8 Carpinus betulus 'Fastigiata' Grab pospolity ‘Fastigiata’ 1
D9 Salix alba L. Wierzba biała 3

PNĄCZA

P1 Parthenocissus quinquefolia
Winobluszcz 

pięciolistkowy
35

P2 Hedera helix Bluszcz pospolity 40
P3 Parthenocissus inserta Winobluszcz zaroślowy 35

KRZEWY PARKOWE
K1 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 35
K2 Crataegus coccinea Głóg szkarłatny 35
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zadania. Jednocześnie, zmiana warunków SIWZ pozytywnie wpłynie na ilość i różnorodność ofert. 
Dając możliwość do wzięcia udziału w przetargu większej ilości oferentów.

Odpowiedź

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dna 27.11.2020 r.

Pytanie nr 124

W odpowiedziach Zamawiającego z dnia 26.11.2020 brak jest odniesienia się do wniosków 
o zmianę SIWZ. w odpowiedzi na pytanie nr 120 Zamawiający odsyła do pytania nr 92. 
w odpowiedzi na pytanie nr 92 Zamawiający odsyła do pytania nr 15 a odpowiedzi na pytanie nr 
15 Zamawiający zmienia treść zapisu w Pkt V pkt 2 SIWZ - Zdolność techniczna lub zawodowa 
poprzez: wydłużenie do 10 lat okresu w którym wykonawca wykonał należycie, zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył wymagane zadania. Prosimy 
o merytoryczne ustosunkowanie się do treści pytania na 92 oraz 120.

Odpowiedź

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dna 27.11.2020 r. Zamawiający podtrzymuje brzmienie 
pozostałych warunków.

Pytanie nr 125

W związku z wyjaśnieniami umieszczonymi na platformie przez Zamawiającego w dniu 
26.11.2020 r., a w szczególności odpowiedziami na pytania nr 10, 28, 45 i 54 zwracam uwagę, 
iż zgodnie z postanowieniami art. 29 ustawy Pzp, 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. 
Oznacza to, iż zamawiający ma obowiązek podzielić się wszystkimi posiadanymi informacjami 
dot. planowanej inwestycji – i to już na etapie przetargu. Dokumenty, o które wnioskują 
wykonawcy – decyzje o pozwoleniu na budowę, o pozwoleniu na wycinkę, pozwolenie 
wodnoprawne, środowiskową, o lokalizacji inwestycji celu publicznego – mogą w swojej treści 
zawierać informacje istotne z punktu widzenia wykonawców i mające wpływ na wycenę robót. 
Zatajanie tych informacji przed wykonawcą aż do momentu podpisania przez niego umowy 
na wykonanie robót stanowi narusza zasady współżycia społecznego oraz stoi w jawnej 
sprzeczności ze wspomnianym art. 29 ust. 1 ustawy Pzp. Wnoszę o udostępnienie treści 
wskazanych dokumentów.

Odpowiedź

Zamawiający dotychczas udzielił odpowiedzi na zadane pytanie. Patrz odpowiedź jak dla pytania 
nr 10.

Pytanie nr 127
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W nawiązaniu do postępowania j.w. prosimy o jednoznaczne określenie parametrów 
i właściwości, w tym rodzaju kamienia, dla materacy gabionowych :  

wg  PW – SST str 97
2.3. Kosze siatkowe: 
Wykonane z siatki z drutu stalowego ocynkowanego (o grubości 4,5mm) o oczkach 100x120 mm 
o wymiarach 200x100x25 cm 
Oczka mają kształt sześciokątów powstałych przez 1,5-krotne skręcenie. 
2.3. Kamień : 
Kamień, stosowany do wypełnienia materacy powinien charakteryzować się następującymi 
właściwościami: 
• kamienie twarde i średniotwarde (magmowe i osadowe) 
• o nasiąkliwości wodą 0.5 – 12.0 % 
• o mrozoodporności w cyklach, co najmniej 21 – 25 
• o wytrzymałości na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, co najmniej 20 – 80 MPa 
Wg odpowiedzi na pytanie

Pytanie nr 22
Prosimy o wyjaśnienie wymagań dotyczących zaprojektowanych koszy i materacy gabionowych. 
Według Specyfikacji Technicznej ST-15 pkt. 2.3 należy zastosować kosze siatkowe wykonane z 
siatki z drutu stalowego ocynkowanego (o grubości 4,5mm) o oczkach 100x120 mm o wymiarach 
200x100x25 cm, natomiast według rysunków projektowych należy zastosować materac kamienny 
o wymiarach 150x200x23cm.
Odpowiedź
Należy zastosować materac kamienny o wymiarach 150x200x23cm, zgodnie z projektem 
budowlanym i wykonawczym.

Wg opisu na rysunku 5.6 PB
Materac kamienny 150x200x6cm, 
drut stalowy 3,2mm ZnAlPCV
oczko siatki 6x8cm
kamień łamany niesortowany fi 100-200mmm
wytrzymałość na ściskanie >150-200MPa

Odpowiedź

Należy zastosować materac kamienny o wymiarach 150x200x23cm.
- drut stalowy  3,2 mm, zabezpieczony stopem cynkowo-alumniniowym (min.230g/m ) z powłoką 
poliamidową o gr. 0,4mm odporną na działanie mrozu i promieniowania UV,
- oczka siatki 6x8 cm
- kamień łamany niesortowany  100-200mm
- wytrzymałość na ściskanie >150-200MPa
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- ciężar objętościowy 26-28kN/m  

Pytanie nr 128

W związku z zapisami SIWZ (zał. Nr 8 Opis przedmiotu zamówienia) cyt.:

„4.16. Wykonawca zobowiązany jest:

4.16.3. Do skoordynowania prac wynikających z niniejszego OPZ z robotami budowlanymi 
prowadzonymi przez Energa-Operator S.A., związanymi z przebudową linii napowietrzno-
kablowej 110kV Leśniewo-Motława przy ulicy Zawodzie, wzdłuż Kanału Rudnickiego 
do ul. Siennickiej i Wiesława w Gdańsku, zgodne z dokumentacją opracowaną przez Biuro 
Projektowe „EL-EN Projekt”, ul. Bpa. A. Wronki 10, 80-808 Gdańsk”

zwróciliśmy się z zapytaniem w dniu. 13.11.2020 do Energa Operator z prośbą o wyjaśnienia 
następujących kwestii (pismo w załączeniu) mających znaczący wpływ na ustalenie sposobu oraz 
kosztów realizacji prac budowlanych związanych z realizacją pn.: „Budowa prawego wału 
przeciwpowodziowego Opływu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników w 
Gdańsku”.

Informujemy, iż do chwili obecnej nie uzyskaliśmy od Energa Operator żadnej odpowiedzi w tej 
sprawie.

W związku z powyższym prosimy Państwa jako Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi 
na następujące pytania , które są kluczowe dla określenia rzetelnej wyceny prac budowlanych 
oraz do planowania robót w czasie tj;

1. Podanie terminu realizacji prac Energa Operator na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Opłotki 
(wzdłuż ul. Zawodzie) włącznie z przebudową słupa 110 kV .

2. Wyznaczenia przewidywanego terenu, który planuje zająć Energa Operator pod przebudowę 
w/w odcinka wraz z określeniem wstępnego harmonogramu oraz obszaru niezbędnego do 
zajęcia.

3. Określenia możliwości prowadzenia innych prac budowlanych (przez wykonawcę wyłonionego 
w niniejszym przetargu DRMG) w okresie przebudowy przez Energa Operator a przedmiotowego 
odcinka.

4 Prosimy o podanie warunków oraz kosztów czasowego wyłączenia linii 110 kV 
na przedmiotowym odcinku podczas wykonywania prac budowlanych związanych z pogrążeniem 
grodzic (długość elementu ok.11 mb) dla konstrukcji projektowanej śluzy oraz zabezpieczenia 
skarpy wokół przedmiotowego słupa 110 kV.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje swoją odpowiedź, jak dla pytania nr 42. Jednocześnie zwracamy 
uwagę, iż do Wykonawcy należy organizacja technologii i harmonogramu robót.



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

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

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 16-12-2020


		2020-12-16T17:20:28+0000
	WŁODZIMIERZ BARTOSIEWICZ




