
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Pion Zadań Kubaturowych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

Sygn. PBO.119.2022.APer                            Gdańsk dnia 16.08.2022 r.

Strona internetowa DRMG 

Dotyczy:  Zestaw do grillowania w Parku Millenium – etap I

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt 201/BZP-
PU.511.186.2022.AF , 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:
Proszę o zaznaczenie  na mapie do celów projektowych rysunek nr 3 dokładny zakres wykonania dla tej części 
zadania.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że dokładny zakres został przedstawiony na rysunku nr 3. Realizacja robót 
budowlano-montażowych obejmuje:
a) wykonanie jednego zestawu piknikowego z ławeczkami i koszami, tj. zestawu nr 2 zawierającego
ławkę w kształcie litery L, 2 kosze, stół i 2 ławy),
b) wykonanie nawierzchni utwardzonej – gliniasto żwirowej ok. 75 m2,
c) wykonanie obrzeża betonowego - ok. 60 m,
d) dostawa i montaż kosza na śmieci – 1 szt. ( w ramach zestawu nr 2),
e) dostawa i montaż kosza na popiół – 1 szt. ( w ramach zestawu nr 2),
f) umiejscowienie tablicy informacyjnej - 1 szt.
Pytanie nr 2:
Proszę o potwierdzenie, że w zakres zadania wchodzi tylko zestaw nr 2.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 1. 
Pytanie nr 3:
Proszę o podanie wymiarów tablicy informacyjnej oraz z jakiego materiału ma zostać wykonana jak i również 
w którym miejscu ma zostać zamontowana.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający informuje, że lokalizacja montażu tablicy informacyjnej jest na PZT oznaczona kolorem 
niebieskim. Natomiast sposób tablicy regulaminowej:

- konstrukcja wykonana ze stopów aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykończeniu mat struktura,
- wysokość słupów – 230cm od poziomu terenu,
- góry słupów zabezpieczone przed możliwością dostania się wody, 
- górny poziom tablicy na wysokości 15 cm poniżej góry słupów, 
- tablica wykonana z płyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,
- ramka tablicy wykonana ze stopów aluminium, malowana jak konstrukcja, 
- ramka mocowana do słupów za pomocą elementów dystansowych,
- treść tablicy – zmienna, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu
Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonanych na placu budowy. Posadowienie 
konstrukcji tablicy w gruncie. 

Wiesław Galikowski

Zastępca Dyrektora ds. Planowania i Budżetu
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