
 
 
 

  

 

Nr postępowania: PBPR(G).272.005.2022/JPt.281                                       Gdańsk, dnia 28.06.2022r. 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ WRAZ ZE ZMIANĄ SWZ 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp na wykonanie opracowania pn. Studium Sieciowe i Studium 
Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia 
Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa. 

 
 
I. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez 

Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).  
 

Niniejsze odpowiedzi na pytania oraz zmiana SWZ stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla 
Wykonawców przy opracowaniu ofert. 
 

     
Pytanie nr 1 
Proszę o uszczegółowienie zakresu OPZ przez podanie czy zakres analiz związanych z wykonaniem prognoz 
ruchu oraz analiz efektywności ekonomicznej ma uwzględniać wpływ na inwestycję drogową ewentualną 
inwestycji PKP PLK zwiększenia przepustowości linii kolejowej Reda - Hel. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
W Studium Sieciowym zgodnie z jego zakresem, należy uwzględnić studium intermodalne (droga-kolej), tj. 
analizę powiązań między planowaną inwestycją, a innymi projektami transportowymi mającymi wpływ na 
funkcjonowanie sieci drogowej w analizowanym obszarze (p. Rozdział 8.1 ust.2), w tym szczególnie wpływ 
"zwiększenia przepustowości linii kolejowej Reda - Hel" na wielkość ruchu drogowego na ciągu drogowym 
Via Maris. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o uszczegółowienie wymagań zawartych w OPZ. Czy Wykonawca dla projektu objętego 
konsultacjami społecznymi ma tak jak to ma miejsce w innych tego typu projektach SK czy STEŚ założyć i 
utrzymywać stronę www. z materiałami projektowymi? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zgodnie z zapisami w OPZ informacje z materiałami projektowymi oraz bieżące informacje na temat spotkań 
informacyjnych i konsultacji społecznych umieszczane będą na stronie: https://pbpr.pomorskie.pl/ 
prowadzonej przez Zamawiającego jak to wynika z załącznika 1 SWZ Opisu przedmiotu zamówienia rozdział 
5.2 ust.1 pkt. 1) lit. b.  
 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy Zamawiającego u potwierdzenie, że ponieważ opracowanie zamówienia zależy także od 
opracowania przez GDDKiA Koncepcji węzła Gdynia Północ jako początku prac projektowych - zwłoka w 
przekazaniu przez projektantów GDDKiA zaakceptowanego rozwiązanie tego węzłą będzie podstawą do 

https://pbpr.pomorskie.pl/


 
 
 

  

uzyskania aneksu terminowego. Prosimy także o podanie do harmonogramu w jakim terminie Zamawiający 
przewiduje uzyskanie od GDDKiA tych danych? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Oba opracowania tj. Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe "Via Maris" oraz Projekt budowy Drogi 
Czerwonej w Gdyni różnią się terminami realizacji, fazą sporządzanej dokumentacji oraz zakresem 
formalnym, a tym samym oczekiwanym stopniem szczegółowości. W związku z tym w ramach 
realizowanego Studium Sieciowego i Studium Korytarzowego dla drogi „Via Maris” należy przyjąć, że w toku 
prac Wykonawca nawiąże do rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę GDDKiA na moment 
właściwy - kluczowy z punktu widzenia harmonogramu prac w zakresie Via Maris.  Poziom szczegółowości 
dokumentacji Via Maris jest na tyle ogólny, że kwestia jej szczegółowego włączenia do węzła Gdynia Północ 
nie stanowi problemu dla jakości rozwiązań korytarzowych. W tym zakresie Zamawiający przewiduje 
potrzebę współpracy z GDDKiA. Tym samym Zamawiający nie przewiduje w związku z powyższym aneksu 
terminowego. 
 
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o uszczegółowienie wymagań OPZ w zakresie wykonania prognozy ruchu. Prognoza ruchu 
wykonywana w ramach tego zamówienia będzie nakładała się na prognozę ruchu wykonywaną na zlecenie 
GDDKiA w ramach projektu drogi czerwonej . Czy Wykonawca prognozy Via Maris ma czekać na wykonanie 
prognozy przez GDDKiA aby te prognozy skoordynować aby współgrały? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Oba opracowania tj. Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe "Via Maris" oraz Projekt budowy Drogi 
Czerwonej w Gdyni różnią się terminami, fazą sporządzanej dokumentacji oraz zakresem formalnym 
projektu, a tym samym oczekiwanym stopniem szczegółowości prognozy ruchu. 
Wykonawca ma opracować prognozy ruchu z maksymalną starannością a problem ewentualnych  
rozbieżności wyników w istotnych elementach obu prognoz ruchu będzie odrębnie analizowany przez 
Zamawiającego i nie będą miały wpływu na prace projektowe przy opracowywaniu dokumentacji będącej 
przedmiotem niniejszego zamówienia. 
 
Pytanie nr 5 
Proszę o uszczegółowienie zakresu zamówienia w pkt. 8.1. OPZ - materiały archiwalne. Wykonawca ma 
pozyskać do celu wykonania projektu zdjęcia lotnicze czyli ortofotomapę. Czy to ma być dostępny materiał 
archiwalny czy należy wykonać aktualne zdjęcia lotnicze z aktualnym zagospodarowaniem terenu z nalotu 
wykonanego w ramach zamówienia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Wykonawca w celu wykonania projektu ma wyłącznie pozyskać zdjęcia lotnicze czyli ortofotomapę. 
W ramach postępowania nie przewiduje się wykonywania aktualnych zdjęć lotniczych. 
 
Pytanie nr 6 
Proszę o uszczegółowienie wymagań OPZ przez podanie czy w ramach zamówienia Wykonawca ma 
pozyskać 
- mapy ewidencyjne 
- wypisy z ewidencji 
- mapy zasadnicze syt - wys 
 
 
 



 
 
 

  

Odpowiedź na pytanie nr 6 
Wykonawca w ramach prowadzonych prac ma pozyskać ww. materiały, jak wynika z załącznika nr 1 SWZ 
czyli Opisu Przedmiotu Zamówienia, (p. rozdział 8.1 ust.1). 
 
Pytanie nr 7 
Proszę o wyjaśnienie zapisów SIWZ w zakresie wykazu osób. Podano, że Kierownik Projektu i projektant 
drogowy muszą się wykazać doświadczeniem w realizacji co najmniej 2 dokumentacji projektowych dla 
budowy dróg lub ulic co najmniej klasy Z o długości 5km na stanowisku projektanta. Proszę napisać czy to 
ma być doświadczenie w wykonywaniu STEŚ ? czy koncepcji programowych ? czy innych faz dokumentacji 
bo nie zostało to sprecyzowane 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Zgodnie z zapisami SWZ w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 4 lit. a  tiret ii: 
osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Projektu – projektant branży drogowej, posiadający 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub równoważne) , 
który przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej 2 dokumentacji 
projektowych dla budowy dróg lub ulic co najmniej klasy G o długości co najmniej 5 km każda, na 
stanowisku Projektanta branży drogowej 
 
Jednocześnie w SWZ w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 4 lit a poniżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu 
znajduje się wyjaśnienie (w dniu 27.06.2022 r. nastąpiła zmiana zapisu, który otrzymał brzmienie): 
 
− Za dokumentację projektową Zamawiający uzna opracowanie Studium Korytarzowego (SK) lub Studium 
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) lub Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego 
z elementami koncepcji programowej (ŚTEŚ+R) lub Projekt Budowlany. 
Przez opracowanie dokumentacji projektowej nie należy rozumieć opracowania ich aktualizacji. 
 
Oznacza to, że wskazane osoby muszą wykazać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej dwóch 
wskazanych wyżej dokumentacji w dowolnej konfiguracji, tak jak to wskazano w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 4) 
lit. a SWZ. 
 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że dokumentacja projektowa ma dotyczyć dróg lub ulic klasy G, a nie 
klasy Z jak zostało to wskazane w pytaniu wykonawcy. 
 
 
II. Jednocześnie na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie: 

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w 

TOM E.V pkt 1, który otrzymuje brzmienie: 

1. Na mapach powinny być przedstawione wszystkie treści zawarte w analizie środowiskowej, 

a w szczególności:  

1) Sposób użytkowania terenu (rolne, leśne, zabudowy),  

2) W przypadku terenów zabudowy – kwalifikacja tych terenów zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku […].  

3) Obszary chronione, w podziale na kategorie wymienione w Ustawie o ochronie przyrody […].  

4) Granice Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, jednolitych części wód (JCWP, JCWPd) oraz 

stref ochronnych ujęć wodnych.  



 
 
 

  

5) Złoża surowców oraz granice obszarów i terenów górniczych.  

6) Typy siedlisk przyrodniczych na podstawie dostępnych baz danych (np.BDL), bez konieczności 

przeprowadzania inwentaryzacji przyrodniczych. 

7) Rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione) oraz kompleksy przydatności rolniczej.  

8) Korytarze migracyjne zwierząt.  

2. Na osobnej mapie należy przedstawić konflikty środowiskowe i społeczne.  

 
Pozostałe zapisy w dokumentacji pozostają bez zmian. 

 
        Z poważaniem  

                             /-/ Dyrektor 
     Jakub Pietruszewski 


