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    Gdańsk, dnia 20.04.2021r. 

DKP/380/2021/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 75: 
Prosimy o sprostowanie odpowiedzi 19 z dnia 06.04.2021r. w zakresie poz. 30 d.6 
przedmiaru robót w następującym zakresie opisu pozycji:
Zamiast „ Podbudowa z kruszywa łamanego  - warstwa dolna o grub. Po zagęszczeniu 15 
cm”
Powinno być „ Podbudowa z kruszywa naturalnego – piasek – warstwa odsączająca, 
dolna o grub. po zagęszczeniu 15 cm” zgodnie z rysunkiem A6 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że należy zastosować podbudowę z kruszywa naturalnego – 
piasek – warstwa odsączająca, dolna o grub. po zagęszczeniu 15 cm zgodnie z rysunkiem 
A6.
Pytanie numer 76: 
Prosimy o sprostowanie odpowiedzi 46 z dnia 06.04.2021r. w zakresie poz. 34 d.6 
przedmiaru robót, gdyż przy nawierzchni z płyt ażurowych układany jest krawężnik 
betonowy o wymiarach 15x30x100 cm zgodnie z rysunkiem A6, a w odpowiedzi 
Zamawiający wymienia ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm. Prosimy 
o wyjaśnienie, czy omyłkowo Zamawiający wspomniała o obrzeżach betonowych o 
wymiarze 8x30x100 cm, nie ma takiej pozycji do wyceny w przedmiarze robót przy 
nawierzchni z płyt ażurowych oraz na rysunku A6. 



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

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

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że należy zastosować krawężnik betonowy 15x30x100 cm który 
został wymieniony w projekcie i na rysunku A6.
Pytanie numer 77: 
Prosimy o sprostowanie odpowiedzi 46 z dnia 06.04.2021r. w zakresie poz. 34. 
d.6przedmiaru robót o potwierdzenie, że krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 
cm należy ułożyć na ławie betonowej i podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową zgodnie z rysunkiem A6. Ławy betonowej pod krawężniki brakowało w opisie 
pozycji 34 d6. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że krawężniki 15x30x100 cm należy ułożyć na ławie betonowej
i podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 
Pytanie numer 78: 
Prosimy o sprostowanie odpowiedzi 22 z dnia 06.04.2021r. dla poz. 35 d.6 przedmiaru 
robót, gdyż Wykonawca sądzi o pomyłce w wyliczeniu ilości ziemi do wypełnienia otworów 
w płycie MEBA dla powierzchni 214,35 m2, przy założeniu, że powierzchnia czynnie 
biologiczna płyty ażurowej wg producentów to 36-50%
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że należy przyjąć 40% wypełnienia otworów ziemią urodzajną  tj.: 
85,74 m2, co przy założeniu grubości warstwy urodzajnej 8 cm daje nam 6,86 m3.  
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