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Dotyczy: „Aktywna Matarnia – zadanie 1 „Bezpieczna droga do szkoły – chodnik/utwardzone 
pobocze – Klukowo” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 w ramach dokumentacji 
projektowej pn.: „Budowa chodnika i utwardzonego pobocza przy ul. Radiowej”. 

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt 
2/BZP-U.510.1/2022/EP , Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w uzgodnieniu z Jednostką 
Projektową, przekazuje poniższe wyjaśnienia i uzupełnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy 
sporządzaniu oferty:

Pytanie nr 1:
W związku z rozbieżnościami w SST i PW, proszę o sprecyzowanie z jakiej frakcji ma zostać 
wykonana podbudowa z kruszywa łamanego pod chodnik, pobocze utwardzone i wjazd do posesji? 
Wg SST-05.00 pkt 2.3.7 „Podbudowa z kruszyna łamanego” jest to frakcja 0/63mm, natomiast wg 
PW rys. AR.01 jest to podbudowa z kruszywa łamanego 0/32mm.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuję, że należy przyjąć podbudowę z kruszywa łamanego o frakcji 0,32mm czyli 
zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie nr 2:
Czy na chodnik i pobocze utwardzone można zastosować płyty betonowe o wym. 30x30x5cm lub 
30x30x8cm bezfazowe koloru szarego, które są w sprzedaży rynkowej ogólnodostępne , zamiast 
płyt chodnikowych o wym. 30x30x6cm? Płyty chodnikowe o wym. 30x30x6cm są obecnie 
niedostępne na rynku.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający informuję, że w przypadku jeśli dany Wykonawca przewiduje problem z pozyskaniem 
materiałów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej istnieje możliwość ich zamiany 
w ofercie na materiały o cechach technicznych lepszych tj. np. można zastosować prefabrykowane 
betonowe płyty chodnikowe 30x30 gr. 8cm zamiast projektowanych 30x30 6cm. Wyklucza się 
zastosowanie materiałów o cechach technicznych gorszych np. płyt o mniejszej grubości niż 
określona w dokumentacji. W przypadku wyboru płyt o większej grubości Wykonawca uwzględni 
to w wynagrodzeniu ryczałtowym.
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Pytanie nr 3:
Czy na chodnik zamiast płyt ostrzegawczych o wym. 30x30x6cm w kolorze żółtym można 
zastosować płyty betonowe ostrzegawcze o wym. 30x30x8cm w kolorze żółtym, które są w 
sprzedaży rynkowej ogólnodostępne ?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Jak w odpowiedzi np. 2.

Pytanie nr 4:
Czy siatka ogrodzeniowa pleciona z drutu ocynkowanego gr. 2,8mm oczka 60x60mm ma być 
powlekana powłoką PVC ?
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający informuję, że należy przyjąć w ofercie siatkę ogrodzeniową określoną w dokumentacji 
tj. stalową ocynkowaną niepowlekaną PVC.

Pytanie nr 5:
Proszę o podanie jaka jest szer. i wys. bramy dwuskrzydłowej do osadzenia oraz ile jest kompletów 
bram do osadzenia.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający informuje, że należy przyjąć w ofercie ilość bram stalowych rozwiernych 
dwudzielnych z furtkami do przeniesienia w nową lokalizację wg dokumentacji tj. 3 komplety.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 03-02-2022


		2022-02-03T12:20:16+0000
	Karol Kalinowski




