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Dotyczy: postępowania: 188/BZP-U.510.153.2021/KW Opracowanie dokumentacji projektowej 
poprzedzonej koncepcją dla zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego M-2 na Potoku Maćkowy 
wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów zielonych”

W związku z zapytaniem jakie wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt 
nr 188/BZP-U.510.153.2021/KW, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 Prawo 
zamówień publicznych przekazuje poniższe wyjaśnienia.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ w pkt XVIII 
1.1 obniżając kwotę i dopuszczając referencje o wartości zamówienia równej lub wyższej 
niż 325.000,00 zł brutto. 

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku. Warunek zostanie zmieniony odrębnym pismem.

Pytanie nr 2

Czy w ramach oferty uwzględnić zaprojektowanie terenów przeznaczonych na park, czy tylko 
bezpośrednio przyległe tereny przy zbiorniku/zbiornikach np. pas szer. około 10 m.

Odpowiedź

Zgodne z zapisami pkt 3.1.1. OPZ w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zagospodarowanie 
terenu opisanego w mpzp „Maćkowy IV w mieście Gdańsku” (nr 1913) jako 036-ZP62 i 040-ZP62 - 
obszar zieleni urządzonej.

Pytanie nr 3

Czy Inwestor posiada model hydrologiczno-hydrauliczny zlewni potoku. Jeżeli tak to czy zostanie 
on udostępniony. Jeżeli nie ma modelu to czy należy wykonać taki model w ramach projektu.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada modelu hydrologiczno-hydraulicznego zlewni potoku Maćkowy. Zgodnie 
z zapisami pkt 5.8. OPZ w ramach zamówienia model taki należy wykonać i przekazać 
Zamawiającemu.
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Pytanie nr 4

W OPZ w p.3.2. pp. e) jest zapis, że należy przewidzieć możliwość odprowadzenia 
do projektowanego zbiornika z terenów przyległych do ul. Starogardzkiej oraz z terenów 
po Zakładach Mleczarskich „Maćkowy”. Zakłady Mleczarskie „Maćkowy”, mają swój system kd 
z odprowadzeniem do Kanału Raduni (kolektor DN 800/1000). Czy Zamawiający podtrzymuje zapis 
o odprowadzeniu wody z terenu Zakładu do zbiornika projektowanego ?

Odpowiedź

Zgodnie z wytycznymi Gdańskich Wód, stanowiącymi zał. 10 i 10.1 do OPZ, w ramach 
wariantowania rozwiązań dla całej zlewni potoku Maćkowy, w jednym z wariantów kanału 
dopływowego do zbiornika M-2, należy przewidzieć możliwość włączenia nowego kanału 
odprowadzającego wody opadowe z terenów dawnej Spółdzielni Mleczarskiej „Maćkowy”. 
Zamawiający dopuszcza wykonanie jednego wspólnego odprowadzenia do zbiornika M-2 
wszystkich wód z odcinka górnego ul. Starogardzkiej (łącznie z terenami przyległymi oraz teren 
po dawnej Spółdzielni Mleczarskiej „Maćkowy”).

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 30-11-2021
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