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Strona internetowa 

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy zamówienia publicznego pn: 
Przebudowa ulicy Ogarnej w Gdańsku

Sygn. postępowania 10/BZP-U.510.9/2022/MS

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, na 
podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższe wyjaśnienia i 
odpowiedzi:

Pytanie nr 28
W dokumentacji projektowej (PW_Z_00_OT_OGARNA – pkt. 8.2) jako nasadzenia w donicach 
wskazano głóg mordeński, runianka japońska oraz tojeść rozesłana. Zgodnie z OPZ (pkt. 3.1.1.): „Z 
zakresu realizacji wyłączone zostają nasadzenia drzew w donicach. Jednocześnie Zamawiający 
wskazuje konieczność dokonania wyceny (osobną pozycją) 28 szt. drzew w parametrach zgodnych 
z drzewami wskazanymi do nasadzeń (obszar Pałacu Młodzieży). Zamierzeniem Zamawiającego 
jest opracowanie w okresie 6 m-cy od podpisania umowy z Wykonawcą dokumentacji dla 
powyższego i uzyskanie wszelkich zgód umożliwiających realizację nasadzeń.”. W załączonym 
kosztorysie ofertowym brak jest pozycji na dostawę i montaż donic (pkt. 8.4 dok. proj.) oraz na 
wykonanie nasadzeń w donicach (z wyłączeniem drzew – głóg mordeński). Ponadto, pozycja nr 91 
kosztorysu ofertowego obejmuje ułożenie hydrożelu pod róże okrywowe oraz pod rośliny w 
donicach. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o ewentualną korektę kosztorysu 
przez dodanie pozycji dla donic i nasadzeń w donicach oraz o wyjaśnienie czy do wyceny należy 
przyjąć również róże okrywowe i w jakiej ilości (brak w dokumentacji projektowej)?
Odpowiedź nr 28
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami OPZ zadanie nie obejmuje nasadzeń drzew w 
donicach. Zapisy kosztorysu ofertowego zostaną zmienione w zakresie ułożenia hydrożelu pod 
róże okrywkowe. 

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy Pzp, dokonuje niniejszym 
poniższych zmian treści SWZ. Zamawiający zmienia zapisy w OPZ.

W pkt 3.9. OPZ jest:
„Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, 
a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru końcowego. Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej 
norm i standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót.”
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Po zmianie pkt 3.9. OPZ otrzymuje brzmienie: 
„Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, 
a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu wydania Świadectwa Przejęcia Umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 
projektowej norm i standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych 
robót.”

W pkt 4.11. OPZ jest:
„Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem przełączeń nowych odcinków sieci oraz 
związanych z utratą mediów w czasie robót,

b) do ponoszenia opłat za energię elektryczną i wodę użytych do prób rozruchu, testów i 
sprawdzeń do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

c) W przypadku udostępnienia terenu dla ruchu kołowego lub pieszego Wykonawca w 
wynagrodzeniu uwzględni koszty zapewnienia tej dostępności, w tym koszty odśnieżania 
jezdni wraz z ciągami pieszymi, koszty zapewnienia oświetlenia, 

d) Wykonawca w wynagrodzeniu uwzględni koszty opróżniania koszy śmietnikowych 
znajdujących się na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i zagospodarowania odpadów 
zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostępnienia terenu do ruchu kołowego lub 
pieszego.

Koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu (w kosztach ogólnych budowy).”

Po zmianie pkt 4.11. OPZ otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem przełączeń nowych odcinków sieci oraz 
związanych z utratą mediów w czasie robót,

b) do ponoszenia opłat za energię elektryczną i wodę użytych do prób rozruchu, testów i 
sprawdzeń do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy.

c) W przypadku udostępnienia terenu dla ruchu kołowego lub pieszego Wykonawca w 
wynagrodzeniu uwzględni koszty zapewnienia tej dostępności, w tym koszty odśnieżania 
jezdni wraz z ciągami pieszymi, koszty zapewnienia oświetlenia, 

d) Wykonawca w wynagrodzeniu uwzględni koszty opróżniania koszy śmietnikowych 
znajdujących się na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i zagospodarowania odpadów 
zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostępnienia terenu do ruchu kołowego lub 
pieszego.

 Koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu (w kosztach ogólnych budowy).”

W pkt. 65 OPZ jest: 
„W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, 
uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże 
dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w 6 egzemplarzach.”
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Po zmianie pkt. 65 OPZ otrzymuje brzmienie:
„W dniu odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, 
uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże 
dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w 6 egzemplarzach.”

 

Załącznik:

1. załącznik nr 4 do OPZ  - wzór Kosztorysu ofertowego  (zamienny)

Wiesław Galikowski

Zastępca Dyrektora ds. Planowania i Budżetu

Podpisano elektronicznie: 18-02-2022
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