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Strona internetowa DRMG

Dotyczy: robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Sobieszewo 
Nadwiślańska – budowa przystani żeglarskiej”.

W związku z zapytaniem jakie wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt 
nr 113/BZP-U.500.55/2020/MD, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 
Prawo zamówień publicznych przekazuje poniższe wyjaśnienia.

Pytanie nr 1:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia, w pkt 5.41, zamieszczono uwagę: „Ocena ryzyka 
wystąpienia gruntów słabych powinna zostać skalkulowana przez Wykonawcę i ujęta w 
wynagrodzeniu ryczałtowym” - prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca przewidzieć ma w 
swojej ryczałtowej cenie ofertowej koszt ewentualnego palowania pod budynki?

Odpowiedź 1:

Powyższy zapis OPZ jest zapisem ogólnym, stosowanym w umowach na roboty 
budowlane. W obu budynkach przewidziano posadowienie bezpośrednie na ławach i 
stopach fundamentowych. Zgodnie z dokumentacją badań podłoża gruntowego w rejonie 
projektowanej inwestycji znajdują się piaski drobno i średnioziarniste w stanie 
średniozagęszczonym.

Pytanie nr 2:

OPZ pkt 4.35, budynek B – „izolacja z poliuretanu”. Według rys.A301, przekrój P3 i P4: 
„wykończenie posadzki betonowej z powierzchni poliuretanowej”, natomiast według 
Opisu Technicznego PW, strona 13, posadzka P3 ma wykończenie z nawierzchni żywicznej, 
natomiast P4 z betonu polerowanego. Czy zamiennie do wyżej opisanych Zamawiający 
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dopuści zastosowanie nawierzchni betonowej, utwardzonej, polerowanej zarówno dla P3 
jak i P4?

Odpowiedź 2:

Nie dopuszcza się zmiany wykończenia nawierzchni P3 na nawierzchnię betonową, 
utwardzoną, polerowaną. Pomieszczenie z posadzką P3 przeznaczone jest pod hangar i 
dopuszczone do wjazdu pojazdów technicznych obsługujących jednostki pływające. 
Nawierzchnię P3 należy wykonać jako posadzkę żywiczną poliuretanową. Natomiast 
pomieszczenie z nawierzchnią P4 przeznaczone jest jako pomieszczenie techniczne 
poddasza, np. do przechowywania masztów i dopuszcza się w nim zastosowanie posadzki 
z betonu polerowanego. 

Pytanie nr 3:

Prosimy o ujednolicenie zapisów odnośnie grubości stropu żelbetowego w budynku B. 
Według rysunku A.301 – strop ma grubość 18 cm wrysowaną na przekroju i jednocześnie 
grubość 24 cm w opisie warstw P4. Natomiast według Opisu Konstrukcyjnego PW, pkt 
4.2.4 -„strop monolityczny o grubości 18cm”. W przedmiarze, poz.99, zastosowano KNR 2-
02 0511/01 – czyli analogię do stropów gęsto żebrowych ceramiczno-żelbetowych z 
belkami stropowymi. Czy zamiast powyższych Zamawiający dopuści wykonanie stropu 
prefabrykowanego typu Filigran? Jakiej grubości?

Odpowiedź 3:

Strop żelbetowy w budynku B posiada grubość 18 cm. Grubość stropu podana w opisie 
warstw stanowi omyłkę pisarską. Zamawiający dopuszcza wykonanie stropu typu filigran, 
pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę obliczeń statycznych wykonanych przez 
projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, potwierdzających spełnienie założonych wymagań nośności i 
użytkowalności.

Pytanie nr 4:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o: 
a) słupy żelbetowe budynku A w ilości 4,485 m3,
b) dodatki za wykonanie otworów drzwiowych i okiennych w budynkach A i B,
c) osadzenie ościeżnic drzwiowych wbudowanych w trakcie wznoszenia ścian – dodatek 
do poz.60,
d) podkład betonowy pod ławy budynku B – dodatek do poz.73,
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e) przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych – dodatek do poz.73,
f) warstwy podkładowe posadzek P3 i P4 według przekroju rys.A301 – dodatek do 
poz.80,
g) przygotowanie i montaż zbrojenia słupów i wieńców – dodatek do poz.88,
h) dodatek za grubość płyty schodów (12cm), zbrojenie, belkę podestową - dodatek do 
poz.96,
i) Tynk stropu nad parterem budynku B, ewentualnie także gładź, jeśli Zamawiający 
wymaga.

Odpowiedź 4:

Załączony do przetargu przedmiar stanowi materiał informacyjny i pomocniczy. 
Wykonawca powinien dokonać wyceny na podstawie dokumentacji projektowej. Prosimy 
o uwzględnienie ww. robót w ofercie cenowej.

Pytanie nr 5:

Poz.53 – prosimy o korektę ilości nadproży prefabrykowanych z 30 szt. na 48 szt., w tym 
40 szt. L19 i 8 szt. Ytong. 

Odpowiedź 5:

Do wyceny należy przyjąć ilości zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pytanie nr 6:

Poz.49-51 – Przyjęto złe uwarstwienia posadzki P2. Winno być (wg rys.A701) beton 10cm, 
podbudowa piaskowa 5cm, kostka płukana 8cm. W przedmiarze jest podbudowa 
piaskowa 10cm (KNR 2-02 1101-07), beton 5cm, kostka 8cm

Odpowiedź 6:

Wyceny należy dokonać na podstawie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. 
Prosimy o uwzględnienie korekty grubości warstw założonych w przedmiarze. 

Pytanie nr 7:

Czy wymagania odnośnie koloru antarcytowego stolarki dotyczą powierzchni 
zewnętrznych i wewnętrznych, czy tylko powierzchni zewnętrznych, od strony elewacji ?

Odpowiedź 7:
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Wymagania odnośnie koloru antracytowego dotyczą powierzchni zewnętrznych. 
Powierzchnia wewnętrzna stolarki może być w kolorze analogicznym jak drzwi 
wewnętrznych tj. kolor RAL 9016.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści zamianę wysokości pontonów falochronowych pomostów A i C 
z 120cm na 104cm?

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości pontonów falochronowych pomostów A i 
C.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 31-07-2020
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