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Strona internetowa 

WYJAŚNIENIA 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 2
Dotyczy pkt 3.5. ppkt 2 OPZ: proszę podać zakres badań archeologicznych wyprzedzających, w tym 
wymienić czynności, które mają zostać wykonane w ramach ww. badań oraz wskazać obszar objęty 
ww. badaniami.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, iż badania archeologiczne należy wykonać zgodnie z zakresem ujętym w 
decyzji PWKZ nr ZA.5161.1146.2021.PK z dnia 16.12.2021r. na prowadzenie badań 
archeologicznych. 
 
Pytanie nr 3
Dotyczy pkt 3.5. ppkt 2 OPZ – w związku z rozliczeniem kosztorysowym kontraktu proszę o dodanie 
pozycji na wykonanie badań archeologicznych wyprzedzających z podanie powierzchni oraz 
określeniem jednostki miary w m2 lub arach.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający informuje, iż zakres badań archeologicznych ujętych w decyzji PWKZ nr 
ZA.5161.1146.2021.PK  należy ująć w kosztach ogólnych budowy. 

Pytanie nr 4
Dotyczy pkt 1.5.15. „Wykopaliska” specyfikacji technicznej branży drogowej D-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” (dla zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa ulicy Ogarnej wraz z budową 
i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”; plik „ST_DR_OGARNA.pdf”): proszę podać 
zakres ratowniczych badań archeologicznych, w tym wymienić czynności, które mają zostać 
wykonane w ramach ww. badań oraz wskazać obszar objęty ww. badaniami. 
Odpowiedź nr 4
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie załącza decyzję PWKZ nr ZA.5161.1146.2021.PK z dnia 
16.12.2021r. na prowadzenie badań archeologicznych.
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Pytanie 5
Dotyczy pkt 3.5. ppkt 2 OPZ oraz pkt 1.5.15. „Wykopaliska” w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
– zapisy w przywołanych punktach mówią o dwóch różnych rodzajach badań archeologicznych – 
badaniach ratowniczych i badaniach wyprzedzających. Proszę o wyjaśnienie jakie ostatecznie 
badania Wykonawca ma ująć w wycenie. Proszę o odpowiednią korektę kosztorysu, ponieważ 
pozwoli to na uzyskanie przez Zamawiającego porównywalnych ofert. W przeciwnym razie kwoty 
założone na wykonanie badań archeologicznych mogą być bardzo rozbieżne i sztucznie zawyżać 
kwotę globalną oferty.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie załącza decyzję PWKZ nr ZA.5161.1146.2021.PK z dnia 
16.12.2021r. na prowadzenie badań archeologicznych. 

Pytanie 8
Dotyczy § 2 ust. 1 wzoru umowy. Pierwszeństwo dokumentów określone tym przepisem, zgodnie 
z którym na drugim miejscu (po umowie) jest „SWZ wraz z załącznikami innymi, niż Dokumentacja 
projektowa, w tym wraz z Opisem przedmiotu zamówienia” zaś na trzecim miejscu jest 
„Dokumentacja projektowa”, jest nie do pogodzenia z:

 pkt XXVI „Załączniki” SWZ, z którego wynika, że nie ma takiego załącznika do SWZ jak 
„Dokumentacja projektowa”,

 pkt. 3.3. OPZ, zgodnie z którym dokumentacja projektowa stanowi załączniki nr 1 i 2 
do OPZ (nie zaś do SWZ).

W efekcie § 2 ust. 1 wzoru umowy nie określa pierwszeństwa między m.in. OPZ a dokumentacją 
projektową, gdyż – wbrew § 2 ust. 1 wzoru umowy – nie są to odrębne dokumenty ani grupy 
dokumentów, ale jedna całość.
Na platformie zakupowej zamawiający udostępnił m.in.:

 plik „4.1. Załączniki do OPZ cz. 1.zip” zawierając folder „Załącznik nr 1 do OPZ” z 
projektem budowlanym, projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi dla 
zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa ulicy Ogarnej wraz z budową i 
przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”,

 plik „4.2. Załączniki do OPZ cz. 2.zip” zawierający m.in. folder „Załącznik nr 2 do OPZ” z 
projektem budowlanym, projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót dla obiektu pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć 
kanalizacji sanitarnej w Gdańsku, ul. Ogarna”, a nadto projekt tymczasowej organizacji 
ruchu „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrnej w Gdańsku” i projekt 
tymczasowej organizacji ruchu „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Ogarnej w 
Gdańsku”,

 plik „ 5. Zał. nr 4 do OPZ - wzór kosztorysu ofertowego .xlsx”.
Które z ww. dokumentów mają pierwszeństwo? Czy projekt budowlany dla danego zamierzenia 
albo obiektu ma pierwszeństwo przed projektem wykonawczym? Co ma pierwszeństwo w razie 
rozbieżności między specyfikacją techniczną a projektem wykonawczym albo budowlanym? Proszę 
wyjaśnić powyższe, podając hierarchię ważności dokumentów uwzględniającą dokumenty, które 
zamieszczono na platformie zakupowej, w szczególności: projekty budowlane, projekty 
wykonawcze, specyfikacje techniczne i kosztorys.
Odpowiedź nr 8
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Zamawiający informuje, iż pierwszeństwo dokumentów należy przyjąć zgodnie z zapisami wzoru 
umowy §2 „Pierwszeństwo dokumentów”: umowa, SWZ wraz z załącznikami, dokumentacja 
projektowa, oferta Wykonawcy. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik do OPZ, zaś OPZ jest 
integralną częścią SWZ.

Pytanie 11
Dotyczy § 5 ust. 7 wzoru umowy. Który z tych dokumentów ma uzyskać wykonawca: ostateczne i 
bezwarunkowe pozwolenie na użytkowanie czy zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy?
Odpowiedź nr 11
Zapisy wzoru umowy w zakresie § 5 ust. 7 zostały zmienione.

Pytanie 14
Dotyczy § 5 i § 9 wzoru umowy oraz specyfikacji technicznej branży drogowej D-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” (dla zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa ulicy Ogarnej wraz z budową 
i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”; plik „ST_DR_OGARNA.pdf”). We wzorze 
umowy mowa wyłącznie o jednym rodzaju odbioru – odbiorze końcowym, opisanym w § 9 wzoru 
umowy. Wzór umowy podaje też, że – na potrzeby rozliczenia robót i wystawienia faktur 
przejściowych – wystawiane będą „protokoły zaawansowania wykonanych robót”. Z kolei ww. ST 
wymienia odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny 
i odbiór pogwarancyjny – żaden z nich nie został choćby wspomniany we wzorze umowy.

1) Proszę wobec powyższego podać, jakie odbiory będą stosowane przy realizacji ww. 
zamówienia publicznego.

2) Proszę podać liczony w dniach termin na dokonanie albo odmowę dokonania odbioru 
częściowego (o ile będzie stosowany), w tym wskazać od kiedy biegnie ten termin.

3) Proszę podać liczony w dniach termin na dokonanie albo odmowę dokonania odbioru 
ostatecznego (o ile będzie stosowany), w tym wskazać od kiedy biegnie ten termin.

4) Proszę wyjaśnić, czy podstawą wystawienia faktury VAT przejściowej będzie „protokół 
zaawansowania wykonanych robót” czy protokół odbioru częściowego.

5) Jeśli podstawą wystawienia faktury VAT przejściowej będzie „protokół zaawansowania 
wykonanych robót” – proszę wyjaśnić, czemu ma służyć odbiór częściowy (o ile będzie 
stosowany).

6) Proszę podać, jakie dokumenty należy przedłożyć do odbioru częściowego (o ile będzie 
stosowany); zawarte w pkt 8.3. ww. ST odesłanie do odbioru ostatecznego („Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót”) nie 
wyjaśnia powyższego, w szczególności dlatego, że do odbioru ostatecznego należy 
przygotować szereg dokumentów, których przygotowanie przed takim odbiorem jest 
niemożliwe, np. dokumentację powykonawczą, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej czy oświadczenie kierownika budowy o 
zakończeniu robót.

7) Proszę wyjaśnić, czym różnią się odbiór końcowy (o ile będzie stosowany) i odbiór 
ostateczny (o ile będzie stosowany).



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

Proszę wyjaśnić, czy dokumentacja odbiorowa, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy, ma 
obejmować kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej 
Odpowiedź nr 14
Zgodnie z zapisami ST wszelkie roboty zanikowe i ulegające zakryciu powinny być zgłaszane do 
odbioru do Inspektora wiodącego.
Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 „Projektowane postanowienia umowy” przewiduje odbiór 
końcowy, co nie wyklucza dokonywania odbiorów przewidzianych w innych dokumentach 
przetargowych ani nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków odbiorowych opisanych w OPZ. 
Potwierdzenie wykonania robót zgodnie z umową nastąpi w protokole odbioru końcowego. Zasady 
rozliczenia robót określono w § 5 i 9 załącznika nr 3 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy 
(Wzór umowy)”.

Pytanie 15
Dotyczy § 7 ust. 3 pkt 31 wzoru umowy i pkt 6 ppkt 4 OPZ: w jakim zakresie, w tym na jaką głębokość, 
należy dokonać rozpoznania saperskiego?
Odpowiedź nr 15
Zamawiający informuje, że rozpoznanie saperskie należy dokonywać w zakresie prowadzonych 
robót ziemnych.

Pytanie 16
Dotyczy § 7 ust. 3 pkt 31 wzoru umowy i pkt 6 ppkt 4 OPZ: proszę wskazać ustawową podstawę 
obciążenia wykonawcy obowiązkiem oczyszczenia terenu budowy z przedmiotów wybuchowych 
lub niebezpiecznych.
Odpowiedź nr 16
Zamawiający wyjaśnia, że obowiązek Wykonawcy oczyszczenia terenu budowy z przedmiotów 
wybuchowych lub niebezpiecznych wynika z wymagań Zamawiającego.

Pytanie 17
Dotyczy § 7 ust. 3 pkt 32 wzoru umowy i pkt 7 OPZ: czy poza sporządzaniem raportów z 
prowadzonego nadzoru wykonawcę obciążają inne obowiązki w ramach nadzoru 
archeologicznego nad robotami ziemnymi? Jeśli tak – proszę wymienić te obowiązki.
Odpowiedź nr 17
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie załącza decyzję PWKZ nr ZA.5161.1146.2021.PK z dnia 
16.12.2021r. na prowadzenie badań archeologicznych.

Pytanie 18
Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 4 i § 9 ust. 2 wzoru umowy: czy wykonawca ma obowiązek uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie?
Odpowiedź nr 18
Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien działać zgodnie z zapisami art. 32 specustawy 
drogowej. Dodatkowo Zamawiający w odpowiedzi udostępnia decyzję ZRID. 

Pytanie 19
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Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 4 i § 9 ust. 2 wzoru umowy: czy wykonawca ma obowiązek zawiadomienia 
właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy?
Odpowiedź nr 19
Zapisy wzoru umowy w zakresie § 9 ust. 1 pkt 4 i § 9 ust. 2 zostały zmienione.

Pytanie 20
Dot. rozdziału XVIII – pkt. 1 – wykonawca wnosi o zmianę warunku udziału w postępowaniu na: „O 
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie:

a) co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę 
lub remont drogi*, na obszarze objętym jedną z form ochrony zabytków zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 4 000 000 
zł brutto

b) co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem wykonanie nawierzchni 
z kostki kamiennej o powierzchni równej lub wyższej niż 2 000 m2.

c) co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę 
sieci kanalizacji sanitarnej z rur z kamionki o średnicy równej lub wyższej niż DN300. Łączna 
długość wybudowanej lub przebudowanej sieci winna wynosić co najmniej 350 m, przy czym 
zamawiający dopuszcza, w celu wykazania wymaganej długości sieci, sumowanie długości 
sieci wykonanych w ramach jednego lub większej liczby zamówień.

d) co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę 
sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy równej lub większej niż DN100. 
Łączna długość wybudowanej lub przebudowanej sieci winna wynosić co najmniej 450 m, 
przy czym zamawiający dopuszcza, w celu wykazania wymaganej długości sieci, sumowanie 
długości sieci wykonanych w ramach jednego lub większej liczby zamówień.

e) Budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto, 
wykonanego na obszarze objętym jedną z form ochrony zabytków zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa 

Wnosząc jw. wykonawca wskazuje, że:
 budowy lub przebudowy lub remonty dróg wraz z infrastrukturą podziemną i 

oświetleniem ulicznym, na obszarze objętym jedną z form ochrony zabytków 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są wykonywane sukcesywnie w 
ramach różnych programów rewitalizacyjnych, na niewielkich obszarach (nie 
zawsze z przebudową infrastruktury podziemnej i oświetlenia), a wartości 
kontraktów wahają się od około 1 do 4 milionów złotych. 

 wymogi podobne do proponowanych przez wykonawcę powyżej można spotkać w 
innych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych 
Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, których przedmiot jest zbliżony do 
przedmiotu niniejszego zamówienia

W ocenie wykonawcy spełnienie aktualnych wymagań co do doświadczenia Wykonawcy jest trudne 
do spełnienia – co bardzo zawęża krąg wykonawców uczestniczących w postępowaniu i w związku 
z tym może prowadzić do zawyżenia wartości ofert, które finalnie zostaną złożone w 
przedmiotowym postepowaniu.
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Odpowiedź nr 20
Zamawiający w dniu 08.02.2022r. dokonał zmiany treści SWZ m.in. w zakresie rozszerzenia do                     
6 lat okresu dla wykazania się wymaganymi robotami. Pismo Zamawiającego w tej sprawie zostało 
opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania pn. „Wyjaśnienia i zmiana 
treści SWZ z dnia 08.02.2022r.”.
Pozostałe zapisy SWZ Zamawiający podtrzymuje.

Pytanie 21
Dot. poz. 97 i 98 kosztorysu ofertowego „ul. Ogarna (zakres GMG)” – w związku z kosztorysowym 
rozliczeniem kontraktu, proszę o zmianę opisu pozycji poprzez dodanie długości okresu 
pielęgnacji, np. 1 rok.
Odpowiedź nr 21
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami OPZ Wykonawca jest zobowiązany pielęgnować 
zieleń  okresie wskazanym w pkt. 44 OPZ. 

Pytanie 22
Dot. pkt. 4.10 lit. a) OPZ – jakie inne niż Jarmark Dominikański wydarzenia cykliczne należy wziąć 
pod uwagę przy planowaniu tymczasowej organizacji ruchu? Proszę o podanie wydarzeń i 
planowanych dat kosztorysu ofertowego „ul. Ogarna (zakres GMG)”tych wydarzeń.
Odpowiedź nr 22
Wszelkie w/w informacje Wykonawca powinien pozyskać własnym staraniem. 

Pytanie 23
Dot. poz. 63 kosztorysu ofertowego „ul. Ogarna (zakres GMG)” – proszę o wskazanie 
producenta/dostawcy krawężników kamiennych zastosowanych na ul. Garbary lub zmianę opis 
pozycji kosztorysowej.
Odpowiedź nr 23
Krawężniki wskazane w poz. 63 kosztorysu ofertowego stanowią jedynie wzór. Zamawiający nie 
będzie wskazywał producenta.

Pytanie 24
Proszę o wskazanie nowej lokalizacji parkometrów.
Odpowiedź nr 24
Parkometry zlokalizowane na planie sytuacyjnym stanowią ich nowe lokalizacje. 

Pytanie 25
Pkt. 14 ppkt. 20 opisu technicznego projektu drogowego (plik DR_PW_00_OT_OGARNA) – czy 1 mb, 
o którym mowa w przywołanym punkcie to 1 mb jezdni o zaprojektowanej szerokości lub 1 mb 
chodnika o zaprojektowanej szerokości?
Odpowiedź nr 25
Mowa jest o 1 mb danej nawierzchni o zaprojektowanej szerokości. Jednak należy mieć na uwadze, 
iż stanowisko PWKZ może być inne w trakcie realizacji inwestycji.

Pytanie 26
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Proszę o przesunięcie terminu składania ofert o 21 dni licząc od zaplanowanej daty złożenia ofert. 
Różnorodność branż, lokalizacja projektu oraz specyficzne wymagania materiałowe wymagają 
szczegółowego rozpoznania tematu, a przy obecnych absencjach pracowników z powodu 
kwarantanny lub izolacji jest to zadanie bardzo utrudnione. Proszę o przychylenie się do wniosku 
Wykonawcy.
Odpowiedź nr 26
Zamawiający w dniu 08.02.2022r. dokonał zmiany treści SWZ m.in. w zakresie przesunięcia terminu 
składania ofert. Pismo Zamawiającego w tej sprawie zostało opublikowane na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania pn. „Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 08.02.2022r.”.

Załączniki:
1) Decyzja PWKZ,
2) Decyzja ZRID

 

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 11-02-2022
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