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    Gdańsk, dnia 10.03.2021r. 

DKP/236 /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. 135 
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 2: 
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający rezygnuje z wykonania nawierzchni miejsc 
postojowych z płyt Meba? Brak powyższej pozycji w przedmiarze robót, natomiast 
występuje w umowie, specyfikacji, projekcie technicznym, OPZ oraz w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że należy wykonać miejsca postojowe z płyt Meba zgodnie z 
załączoną dokumentacją projektową. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z 
punktem 3.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ 
przedmiary pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczaniu ceny. W przypadku, gdy 
jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego 
wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

Pytanie numer 3: 
Roboty ziemne (poz. nr 9 przedmiaru) jest 369,99 m3 wywozu na 1 km natomiast w pozycji 
nr 10 przedmiaru wywóz na dalsze 9 km jest 83,2 m2. Proszę o wyjaśnienie co z różnicą w 
ilościach?
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że należy przyjąć wartość z pozycji nr 9 w obu przypadkach. 

Pytanie numer 4: 
Pozycja nr 17 przedmiaru – Kubiki z betonu architektonicznego – proszę o wskazanie 
szczegółu w postaci rysunku lub zdjęcia.  
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Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że siedzisko ma być wykonane z betonu architektonicznego o 
wysokiej wytrzymałości powyżej 100. Betonowa kostka do siedzenia w kolorze betonu 
naturalnego, pokryta specjalnym impregnatem, który zmniejsza przebarwienia, natomiast 
mieszanka betonowa samoczyszcząca, pod wpływałem deszczu i słońca pozbywająca się 
części przebarwień i zabrudzeń ze swojej powierzchni. Kubik (siedziska) z betonu 
architektonicznego – podstawa kwadrat o wymiarze 50 cm x 50 cm, wysokość siedziska 
40 cm, waga ok 250 kg. 

 

Pytanie numer 5: 
W PW znajduje się UWAGA! – cyt: „ Należy wykonać trwałe spoinowanie nawierzchni 
kamiennych w psie drogowym, spoinowanie styku elementów krawężnika. Wykonać 
impregnację elementów nawierzchni betonowych i kamiennych w miejscach gdzie 
dopuszczony jest postój lub parkowanie pojazdów”. Proszę o wyjaśnienie tej uwagi. Gdzie 
występuje nawierzchnia kamienna w pasie drogowym wymagająca spoinowania.  Jaka 
nawierzchnia miejsc postojowych ma być impregnowana, jeżeli w przedmiarze nie ma 
nawierzchni z płyt ażurowych (Meba). 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że powyższa uwaga wynika z punktu 14 uzgodnienia Gdańskiego 
Zarządu Dróg i Zieleni nr 6336-278(2)-2020-ARL-2918 z dnia 22.06.2020r. ( w załączeniu). 
Ponadto zgodnie z punktem 15 ww. uzgodnienia „Należy przewidzieć impregnację 
(zabezpieczające przed trwałym zabrudzeniem) elementów nawierzchni betonowych
i kamiennych w miejscach, gdzie dopuszczony jest postój lub parkowanie pojazdów”.
W załączeniu plik z uzgodnieniami. 
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