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Sygn. 83545

Strona Internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt 43/BZP-
U.510.32/2021/LB „Modernizacja chodników i jezdni ul. Zakopiańskiej od ul. Bema do
ul. Kartuskiej w Gdańsku” w ramach Programu Modernizacji Chodników

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska, "w trybie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)" zwanej dalej ustawą PZP, udziela 
odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

PYTANIE 1

Wykonawca zwraca uwagę, że obecnie prowadzone są prace na ulicy Zakopiańskiej związane z 
wymianą wodociągu na zlecenie Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. 
na odcinku prawie w całości pokrywającym się z odcinkiem objętym przetargiem - tj. od Kartuskiej 
do Wyczółkowskiego. W ramach zadania prowadzonego dla Inwestora którym jest GIWK, 
wymieniona zostanie na całej szerokości jezdni warstwa wiążąca i ścieralna. Czy w związku z tym 
faktem, jeszcze raz tym razem w ramach niniejszego przetargu, ma być wykonana ponownie 
nawierzchnia bitumiczna? Wykonawca swoje pytanie motywuje faktem, aby nie doszło do sytuacji 
gdy po podpisaniu umowy dojdzie do wyłączenia dużego zakresu prac.i.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający wyjaśnia, że po robotach sanitarnych realizowanych na zlecenie GIWK konstrukcja 
jezdni oraz nawierzchnia zostanie odtworzona do warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku, 
który pokrywa się z zakresem DRMG, tylko w śladzie prowadzonych robót. Podbudowa bitumiczna 
będzie licować z górą istniejącej jezdni ulicy Zakopiańskiej.
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 PYTANIE 2

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w dalszym ciągu na w/w odcinku ulicy prowadzone są prace 
sanitarne. Prosimy o potwierdzenie, że roboty te ani termin ich zakończenia nie będą miały 
wpływu na przekazanie placu budowy wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. Jest 
to informacja na tyle istotna, ze względu na w ostatnim czasie ciągle rosnące koszty materiałów.

 

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający potwierdza. Roboty sanitarne prowadzone na zlecenie GIWK winny się zakończyć 
przed rozpoczęciem robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

 PYTANIE 3

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnie chodnika należy wykonać z płytek o wymiarach 30x30x5 
cm szarych o powierzchni gładkiej.

 

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający potwierdza, że nawierzchnie chodnika należy wykonać z płytek o wymiarach 30x30x5 
cm szarych o powierzchni gładkiej.

PYTANIE 4

Prosimy o wyjaśnienie czy niezbędna jest impregnacji nawierzchni przeznaczonej do postoju 
pojazdów.

 

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający potwierdza, że niezbędna jest impregnacja nawierzchni przeznaczonej do postoju 
pojazdów zgodnie z zapisami uzgodnienia z GZDIZ nr GZDIZ-PC-560-4(61 )-2018-WK z dnia 
02.08.2018r. Zamawiający załącza właściwą specyfikację z uwzględnieniem SST dla zabezpieczenia 
chodnika przed trwałym zabrudzeniem w miejscach gdzie dopuszczone jest parkowanie 
samochodów. Zmianie ulega ZAŁ. 4 SSTWIOB. W załączeniu specyfikacja zamienna.
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PYTANIE 5

Prosimy o wyjaśnienie, jaki ma być wymiar prefabrykowanych progów zwalniających: 1,8x2 m czy 
2x2 m?

 ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować próg prefabrykowany zwalniający 180x200x65 cm. 
Usytuowanie oraz ilość progów zgodnie z docelową organizacją ruchu. 

 

PYTANIE 6

W uzgodnieniu z GZDIZ nr GZDIZ-PC-560-4(61 )-2018-WK z dnia 02.08.2018r. w pkt. 6 znajduje się 
informacja dotycząca ustawienia koszy ulicznych. Prosimy, o potwierdzenie, że Zamawiający nie 
wymaga dostawy i montażu takich elementów małej architektury.

 

ODPOWIEDŹ 6

Projekt nie obejmuje zakupu oraz ustawienia koszy ulicznych. Punkt 6 przedmiotowego 
uzgodnienia informuje, iż w przypadku projektowania koszy należy uzgodnić ich lokalizację.

PYTANIE 7

Prosimy o zmieszczenie wzoru stojaka rowerowego, który należy ustawić w ramach tego 
zamówienia.

 

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający informuje, że należy wykonać stojak rowerowy: 

 szerokości 600 mm i wysokości 850 mm
 wykonany z rur o średnicy 42,4x2 mm
 materiał: stal ocynkowana lakierowana proszkowo
 kolorystyka: grafit, RAL 7016



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

 montaż: poprzez zabetonowanie rury kotwiącej

  Rysunek poglądowy:

 

 

PYTANIE 8

Prosimy o potwierdzenie, że zjazdy do garaży należy wykonać o nawierzchni z kostki ażurowej typu 
..farmerska". Prosimy o wskazanie koloru kostki, szara czy grafitowa? Jakim materiałem mają zostać 
wypełnione wolne przestrzenie?
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ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający potwierdza, że jazdy do garaży zaprojektowane na odcinku od km 0+153.00 do km 
0+182.00 należy wykonać z ekologicznej kostki brukarskiej „farmerska” gr. 8 cm o wymiarach nie 
przekraczających 20x20 cm, w kolorze szarym. Powierzchnia biologiczna czynna układanej 
nawierzchni powinna wynosić ok.  23% (min. 20%). Do układania nawierzchni ekologicznych należy 
zastosować podsypkę z surowca naturalnego: piasku płukanego 0-2 mm. Przestrzeń pomiędzy 
kostkami wypełnić ziemią i obsianie trawą.

 

PYTANIE 9

Projekt branży zieleni wskazuje na konieczność dokonania cięcia gałęzi i pędów niektórych drzew i 
krzewów prosimy o potwierdzenie, że prace te należy uwzględnić przy wycenie.

ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający potwierdza, że część drzew i krzewów może kolidować z projektowaną inwestycją
 i proces budowlany będzie wymagał dokonania cięć gałęzi i pędów, dlatego prace takie należy 
uwzględnić przy wycenie. 

PYTANIE 10 

Prosimy o załączenie szczegółu krat jakie należy wykonać przy drzewach -m.in. wymiary, materiał, 
kolor.

ODPOWIEDŹ 10

Zamawiający wyjaśnia, że w związku z różnicowanymi systemami korzeniowymi drzew oraz 
różnicami w średnicach drzew każdą kratę pod drzewo należy dobrać indywidualnie. Kraty stalowe 
o grubości 30x80 mm i 20x10 mm, galwanizowane lub galwanizowane i pomalowane wg RAL (kolor 
czarny).

PYTANIE 11
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Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać kompletne oznakowania powierzchni dla 
niedowidzących za pomocą systemu płytek fakturowanych - powierzchnia ostrzegawcza, pasy 
kierunkowe, pole uwagi

ODPOWIEDŹ 11

Zamawiający wyjaśnia, że system prowadzenia osób w rejonie przejść dla pieszych należy wykonać 
zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem wykonawczym branży drogowej. 

W projekcie zastosowano 3 typy oznakowania:

a) płytki kierunkowe (faktura A) – pas prowadzący (PP)

b) płytki bezpieczeństwa (faktura B) – pas ostrzegawczy (PO)

c) płytki uwagi (faktura C) – pole uwagi (PU)

Kolor płyt pasów prowadzących powinien być kontrastowy w stosunku do pozostałej nawierzchni. 
Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania przestawione w zarządzeniu nr 1621/17 17 
Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 5 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia standardów 
technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia osób niewidomych w rejonie 
przejść dla pieszych na terenie miasta Gdańska.

PYTANIE 12

OPZ w punkcie 4.26. powołuje się na istnienie projektu kanalizacji deszczowej. Proszę o załączenie 
ww. projektu. 

 

ODPOWIEDŹ 12

Zamawiający wyjaśnia, że zapis pkt. 4.26 OPZ odnosi się do robót opisanych w pkt. 7 Projektu 
budowlanego oraz pkt 8 Projektu wykonawczego branży drogowej.

 

PYTANIE 13
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Na terenie realizowanej inwestycji występują schody prowadzące do budynków. Proszę o 
uzupełnienie dokumentacji o zakres w jakim Wykonawca będzie ingerował w istniejące obiekty oraz 
technologię wykonania ww. prac.

 

ODPOWIEDŹ 13

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa nie przewiduje ingerencji w istniejące schody 
- wejścia do budynków, a jedynie należy dowiązać nawierzchnię chodnika do tych 
schodów/obiektów.

 

PYTANIE  14 

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie ma w swoim zakresie wycinki drzew a jedynie przycięcie 
pędów drzew kolidujących z inwestycją na co Zamawiający ma zezwolenie.

 

ODPOWIEDŹ 14

Zamawiający wyjaśnia, że w gospodarce drzewostanem będącej częścią inwentaryzacji 
dendrologicznej nie przewidziano wycinki drzew i krzewów, a jedynie przycięcie pędów roślin 
kolidujących z inwestycją. Przycinka taka powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Na 
takie działanie nie jest potrzebne zezwolenie.

PYTANIE  15

Proszę o sprecyzowanie koloru kostki na najazdach na przejścia dla pieszych.
 

ODPOWIEDŹ 15

Zamawiający informuje, że najazd na chodniki przejezdne oraz wyniesione przejście dla pieszych 
należy wykonać z kostki betonowej 10x20x8 cm, niefazowanej, koloru szarego.

 

PYTANIE  16
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Czy Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie?

ODPOWIEDŹ 16

Zamawiający wyjaśnia, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest obowiązkiem. Wykonawcy.

 

PYTANIE  17

Specyfikacja D-10.11.01. odnosi zakres prac do przedmiaru robót w związku z czym proszę o 
potwierdzenie, że naprawa tynków odbywać się będzie na podstawie wynagrodzenia 
kosztorysowego. Jeśli wynagrodzenie za te prace miałoby być ryczałtowe to proszę o załączenie 
zestawienia miejsc oraz powierzchni tynków do naprawy dla każdego z tych miejsc. Mając na 
uwadze, że Wykonawca nie ma możliwości dysponowania dokumentacją określającą obecnie użyte 
materiały proszę o załączenie dokumentacji określające parametry techniczne elementów izolacji 
termicznej ścian piwnicznych, tynków, izolacji przeciwwilgociowych oraz foli kubełkowej. 
Wykonawca przypomina, iż przedmiar stanowi wyłącznie rolę informacyjną i nie może być jedyną 
podstawą obliczenia ceny ryczałtowej.

 

ODPOWIEDŹ 17

Zamawiający wyjaśnia, że odtworzenie ścian budynków związane jest przede wszystkim z 
uszkodzeniami powstałymi podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz prac ziemnych 
prowadzonych podczas wykonywania nowej nawierzchni chodnika, a w projekcie założono, że 
uszkodzeniu mogą ulec ściany budynków we wszystkich miejscach, gdzie chodnik należy wykonać 
do elewacji budynku. W takim przypadku dokładny zakres prac jest możliwy tylko po wykonaniu 
prac rozbiórkowych oraz ziemnych. Materiały jakie należy zastosować pod względem właściwości i 
parametrów nie mogą być gorsze niż w stanie istniejącym. Ewentualne dodatkowe koszty z tym 
związane nie ujęte w przedmiarach Wykonawca musi uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.

 

PYTANIE  18

Proszę o załączenie SST dotyczącej zabezpieczenia chodnika przed trwałym zabrudzeniem.
 

ODPOWIEDŹ 18
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Zamawiający załącza właściwą specyfikację z uwzględnieniem SST dla zabezpieczenia chodnika 
przed trwałym zabrudzeniem w miejscach gdzie dopuszczone jest parkowanie samochodów. 
Zmianie ulega ZAŁ. 4 SSTWIOB. W załączeniu specyfikacja zamienna.

 

PYTANIE  19

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca w swoim zakresie nie ma wymiany studni na nowe a jedynie 
regulację żeliw.

 

ODPOWIEDŹ 19

Zamawiający wyjaśnia, że roboty budowlane w zakresie studni należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz zapisami OPZ.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 30-04-2021

W załączeniu:
1. ZAŁ. 4 SSTWIOB - zamienne
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