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NZ.261.192.2021                                                                                                       Kraków, 04.01.2022 r. 

 
 
 Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Rozbudowa ul. Wrobela – etap IV. Sprawa znak: 4/XI/2021.  

Identyfikator postępowania: a45bf1b7-3c7a-42da-a23a-fd3c1017ab09 

 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129),  przekazuje treść pytań wraz z udzielonymi 

odpowiedziami: 

 

▪SWZ / Część I 

 

Pytanie 1 

Pkt. 1 b) – Prosimy o potwierdzenie, czy kolejność wymienianych dokumentów w 

przedmiotowym punkcie oznacza ich ważność (kolejność stosowania) w trakcie realizacji robót. 

Kolejność odpowiada również tej wymienionej w pkt. 1 Części II SIWZ. 

Odpowiedź 1 

Wszystkie dokumenty należy rozpatrywać na tym samym poziomie. 

 

Pytanie 2 

Pkt. 1 c) – Prosimy o potwierdzenie, że równoważność produktów (zgodnie z zapisami niniejszego 

punktu) będzie porównywana tylko i wyłącznie w zakresie kluczowych parametrów tych 

produktów. 

Odpowiedź 2 

Produkty równoważne muszą spełniać założenia dokumentacji i specyfikacji technicznej i uzyskać 

akceptacje projektanta oraz zamawiającego. 

 

Pytanie 3 

Pkt. 2 – Prosimy o potwierdzenie jaką ilość dni należy przyjąć do realizacji umowy. 

Odpowiedź 3 

Należy przyjąć 10 miesięcy. 
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Pytanie 4 

Pkt. 10 – Prosimy o informacje, czy Zamawiający po podpisaniu umowy również dopuszcza 

wymianę korespondencji (pism pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, innych dokumentów 

kontraktowych pomiędzy Wykonawcą a Inspektorami Nadzoru) za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej (np. e-maila) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osoby umocowane w ramach 

realizacji kontraktu. 

Odpowiedź 4 

Tak. 

 

▪SWZ / Część IV 

 

Pytanie 5 

Pkt. 9 – Prosimy o potwierdzenie, że wystawione przez upoważnione podmioty dokumenty 

w postaci papierowej mogą zostać odwzorowane cyfrowo i potwierdzone za zgodność poprzez 

opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym wyłącznie przez osoby upoważnione oraz, że takie 

dokumenty nie muszą zostać opatrzone podpisem kwalifikowanym wyłącznie przez notariusza 

(co zapisano w pkt. 11). 

Odpowiedź 5 

Zamawiający potwierdza, że wystawione przez upoważnione podmioty dokumenty w postaci 

papierowej mogą zostać odwzorowane cyfrowo i potwierdzone za zgodność poprzez opatrzenie 

ich podpisem kwalifikowanym wyłącznie przez osoby upoważnione oraz, że takie dokumenty nie 

muszą zostać opatrzone podpisem kwalifikowanym wyłącznie przez notariusza. 

 

▪SWZ / Część VIII 

 

Pytanie 6 

Pkt. 1 g) – Prosimy o potwierdzenie, że kosztorys należy wykonać w formie uproszczonej.  

Odpowiedź 6 

Tak. 

 

Pytanie 7 

Pkt. 1 g) – Prosimy o potwierdzenie czy kosztorys ofertowy ma zawierać wyłącznie nr pozycji, 

opis robót, jednostkę miary, oraz ilość, czy ma zawierać wszystkie pozycje wyszczególnione 

w przedmiarze robót udostępnionym przez Zamawiającego. 
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Odpowiedź 7 

Zgodnie z załączonym przedmiarem. 

 

Pytanie 8 

Pkt. 1 g) – Prosimy o potwierdzenie, czy numeracja pozycji w przedmiotowym kosztorysie musi 

zostać obligatoryjnie zachowana i być zgodna z udostępnionym przedmiarem robót. 

Odpowiedź 8 

Jak w przedmiarze. 

 

Pytanie 9 

Pkt. 1 g) – Prosimy o udostępnienie, przedmiarów robót w formie elektronicznej. 

Odpowiedź 9 

Zamawiający nie udostępnia. 

 

Pytanie 10 

Pkt. 1 j) – Prosimy o udostępnienie formy zestawienia kosztorysów, które należy wypełnić 

zgodnie z wymogami niniejszego pkt. SIWZ, lub potwierdzenie dowolności formy takiego 

zestawienia. 

Odpowiedź 10 

Zamawiający nie udostępnia. 

 

▪SWZ / Część X 

 

Pytanie 11 

II) – Prosimy o potwierdzenie, czy występuje i w jakich okresach (odstępach czasu), częściowa 

płatność za wykonane roboty dla Wykonawcy. 

Odpowiedź 11 

Tak, zgodnie z umową. 

 

Pytanie 12 

III) – Prosimy o potwierdzenie, czy częściowa płatność Wykonawcy, będzie określona na 

podstawie kosztorysu jako wartość procentowa wykonanych robót w danym okresie czasu, czy 

będzie prowadzona na podstawie operatów geodezyjnych. 
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Odpowiedź 12 

Wartość kosztorysowa ustalona na podstawie operatów geodezyjnych wraz z wymaganymi 

badaniami. 

 

▪POSTANOWIEŃ UMOWY 

 

Pytanie 13 

§ 1 Pkt. 1 18) – Czy do siły wyższej zalicza się również występowanie nadmiernie 

niesprzyjających warunków pogodowych tj. niskie temperatury uniemożliwiających roboty 

budowlane zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych (ST). 

Odpowiedź 13 

Nie zalicza się, powyższe czynniki mogą być podstawą do zmian umowy. 

 

Pytanie 14 

§ 2 Pkt. 2  – Prosimy o potwierdzenie, kolejności ważności dokumentów w przypadku 

rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem robót. 

Odpowiedź 14 

Jak w pkt 1b dot. SWZ. 

 

Pytanie 15 

§ 2 Pkt. 4  – Prosimy o zmianę treści umowy w zakresie dostarczenia harmonogramu robót po X 

dniach od podpisania umowy, gdyż nie jest możliwe wykonanie go dla przyszłej daty rozpoczęcia 

robót (przyszłej przewidywanej daty podpisania umowy). 

Odpowiedź 15 

Nie zmieniamy. 

 

Pytanie 16 

§ 2 Pkt. 4  – Prosimy o doprecyzowanie wymogów dotyczących szczegółowości przedmiotowego 

harmonogramu robót. 

Odpowiedź 16 

Harmonogram z podziałem na branże i okresy realizacji /miesięczne, bez określenia kwot jedynie 

zakresy. 
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Pytanie 17 

§ 2 Pkt. 7  – Prosimy o doprecyzowanie, czy w przypadku przesunięcia terminu wykonania robót 

budowlanych niezależnie od Wykonawcy, liczba dni przesunięcia terminu będzie liczone tylko 

jako liczba dni roboczych, jak zapisano w niniejszym punkcie postanowień umowy. 

Odpowiedź 17 

Liczymy dni kalendarzowe. 

 

Pytanie 18 

§ 3 Pkt. 3 3) – Prosimy o doprecyzowanie o jakie media chodzi Zamawiającemu. 

Odpowiedź 18 

Media niezbędne wykonawcy do terenu budowy. 

 

Pytanie 19 

§ 3 Pkt. 3 4) – Prosimy o potwierdzenie, czy 24 godzinny dozór budowy jest obligatoryjny. 

Odpowiedź 19 

Zazwyczaj jest to dozór 24 g. 

 

Pytanie 20 

§ 3 Pkt. 3 4) – Prosimy o potwierdzenie, czy monitoring wizyjny spełni oczekiwania 24 

godzinnego dozoru terenu budowy. Jeżeli tak, prosimy o doprecyzowanie ile należy zamontować 

kamer do monitoringu oraz w jakich punktach. 

Odpowiedź 20 

W gestii wykonawcy który odpowiada za plac i teren budowy. 

 

Pytanie 21 

§ 3 Pkt. 3 6) – Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający, pełniący jednocześnie rolę zarządcy 

przedmiotowej drogi, wyraża zgodę na całkowite zamknięcie jej na czas realizacji robót 

budowlanych, z wyłączeniem dojazdu do posesji znajdujących się na jej obszarze. 

Odpowiedź 21 

Organizacja ruchu na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym przez Biuro MIR projektem COR. 
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Pytanie 22 

§ 3 Pkt. 3 7) – Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie elementów 

z rozbiórki do ponownego wbudowania, np. destrukt asfaltowy, przekrusz z elementów 

betonowych. 

Odpowiedź 22 

Nie dopuszcza. 

 

Pytanie 23 

§ 3 Pkt. 3 7) – Prosimy o potwierdzenie, że drzewa i krzewy z wycinki drzew stanowią własność 

Wykonawcy. 

Odpowiedź 23 

Tak. 

 

Pytanie 24 

§ 3 Pkt. 3 13) – Prosimy o potwierdzenie, czy nadzór geologiczny ma być prowadzony przez cały 

okres realizacji robót ziemnych oraz czy Wykonawca, ma z tego tytułu dostarczać raporty z 

takiego nadzoru. 

Odpowiedź 24 

Wg wiedzy i potrzeb wykonawcy. 

 

Pytanie 25 

§ 3 Pkt. 3 14) – Prosimy o potwierdzenie, czy wykonanie badań natężenia hałasu i drgań jest 

obligatoryjne. Czy ma to być pomiar ciągły czy przez konkretny sprecyzowany okres czasu. 

W jakiej formie należy przekazać Zamawiającemu wyniki z takich pomiarów. 

Odpowiedź 25 

Należy wykonywać pomiary. 

 

Pytanie 26 

§ 3 Pkt. 3 14) – Prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawca może na własne ryzyko nie 

wykonywać takich pomiarów. 

Odpowiedź 26 

Tak ma wykonać na swój koszt i swoje ryzyko 
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Pytanie 27 

§ 3 Pkt. 9  – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający tym samym dopuszcza wykorzystanie 

materiałów z rozbiórki. 

Odpowiedź 27 

Zgodnie z zapisami umowy. 

 

Pytanie 28 

§ 3 Pkt. 12  – Prosimy o potwierdzenie, czy przedmiotowa inwentaryzacja ma dotyczyć również 

wszystkich budynków przyległych do inwestycji oraz inwentaryzacji wnętrza tych budynków. 

Czy Wykonawca, ma przedstawić szczegółowy raport z takiej inwentaryzacji budynków 

Zamawiającemu. 

Odpowiedź 28 

Należy wykonać na swój koszt i ryzyko. 

 

Pytanie 29 

§ 3 Pkt. 17 2) – Prosimy o doszczegółowienie dotyczące zapewnienia pomieszczenia dla 

Inspektorów Nadzoru – co dokładnie i w jakiej wielkości ma zapewnić Wykonawca 

Zamawiającemu. Prosimy również o wyszczególnienie co oznacza sformułowanie „sprzęt 

biurowy”, oraz czy ma on przejść na własność Zamawiającego, czy tylko być udostępniony w 

ramach trwania kontraktu. 

Odpowiedź 29 

Typowa pakamera z dostępem do energii elektrycznej i możliwością ogrzewania ,3 biurka i 

krzesła, wieszak, na ubrania ,oddzielne wc) na czas trwania kontraktu. 

 

Pytanie 30 

§ 3 Pkt. 23  – Prosimy o zmianę terminu z 3 dni do 14 dni – termin 3 dni, jest niemożliwy 

do wykonania tego typu tablic przez jakąkolwiek wytwórnie poligraficzną. 

Odpowiedź 30 

Nie zmieniamy terminu. 

 

Pytanie 31 

§ 3 Pkt. 25  – Prosimy o doszczegółowienie w jakim zakresie ma być podawany postęp robót 

(pozycji przedmiarowych, branży, całości robót) wraz z zakresem szczegółowości harmonogramu 

robót. 
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Odpowiedź 31 

Na radach budowy. 

 

Pytanie 32 

§ 3 Pkt. 26  – Prosimy o doszczegółowienie, sformułowania „wszelkich dokumentów”. 

Odpowiedź 32 

Wszystkie dokumenty mogące mieć znaczenie dla realizacji kontraktu stanowiące decyzje, 

pozwolenia, zezwolenia, wyroki sądowe, akty własności, dokumenty urzędowe wydawane na 

potrzeby realizacji inwestycji. 

 

Pytanie 33 

§ 5 Pkt. 4 d) – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wypełnienie treści 

przedmiotowego punktu poprzez dostarczenie Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji wraz 

z oświadczeniem/potwierdzeniem, złożenia przez uprawnionego geodetę przedmiotowej 

inwentaryzacji do nadania klauzuli do Państwowego Zasobu Geodezyjnego. 

Odpowiedź 33 

Zgodnie z zapisem umowy. 

 

Pytanie 34 

§ 5 Pkt. 4 d) – Prosimy o potwierdzenie ile punktów państwowej osnowy geodezyjnej znajduje się 

na terenie przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź 34 

Zamawiający nie dysponuje taką informacją. 

 

Pytanie 35 

§ 5 Pkt. 4 e) – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wypełnienie treści 

przedmiotowego punktu poprzez dostarczenie Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji wraz z 

oświadczeniem/potwierdzeniem, złożenia przez uprawnionego geodetę przedmiotowej 

inwentaryzacji do nadania klauzuli do Państwowego Zasobu Geodezyjnego. 

Odpowiedź 35 

Potwierdzamy- zgodnie  zapisem umowy. 
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Pytanie 36 

§ 6 Pkt. 1  – Prosimy o wyjaśnienie, co w przypadku przekroczenia przedmiarowych ilości robót 

w pozycjach kosztorysowych, gdyż będzie to wynikało z rzeczywistej ilości robót zgodnych 

z projektem. Czy Wykonawca nie otrzyma za to wynagrodzenia. Czy będzie to traktowane jako 

zwiększenie kwoty kontraktowej do 50% zgodnie z pkt. 6 Część I SIWZ i procedowane jako 

roboty dodatkowe. 

Odpowiedź 36 

Nie są to prace dodatkowe. 

 

Pytanie 37 

§ 6 Pkt. 6 1) – W związku z koniecznością składania przedmiotowego zestawienia dotyczącego 

wykonanych jak i niewykonanych robót, prosimy o przedłożenie takiego zestawienia w formie 

graficznej. 

Odpowiedź 37 

Nie wymagamy formy graficznej. 

 

Pytanie 38 

§ 6 Pkt. 6 1) – Prosimy o potwierdzenie, że załącznik o którym mowa w niniejszym punkcie, 

ze względu na fakt i jednoczesny wymóg Zamawiającego, że niniejszy załącznik musi być 

jednocześnie podpisać przez wszystkich podwykonawców, Zamawiający dopuszcza, że może 

on zostać podpisany przez nich, wyłącznie podpisem elektronicznym i że nie musi to być podpis 

kwalifikowany. W przeciwnym wypadku, prosimy o usunięcie zapisu, iż ten wykaz ma zostać 

podpisany przez wszystkich podwykonawców, gdyż niniejsze zestawienie jest jednocześnie 

powieleniem oświadczeń woli z § 6 Pkt. 6 2). 

Odpowiedź 38 

Wystarczy podpis elektroniczny. 

 

Pytanie 39 

§ 6 Pkt. 6 1) – W związku z zapisami drugiego akapitu („Każdorazowo…), o możliwości 

potwierdzenia kopi za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, prosimy o wyjaśnienie, 

celowości podpisów w oryginale na zestawieniu z niniejszego punktu. 

Odpowiedź 39 

Wymóg Zamawiającego zabezpieczający przed zamianą dokumentów. 

 

 



Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) 
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl 
31-586 Kraków ul. Centralna 53 
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP 
www.zdmk.krakow.pl 
 

10 

Pytanie 40 

§ 6 Pkt. 6 1) – Prosimy o potwierdzenie, czy niniejsze oświadczenie podwykonawcy również musi 

być przedstawione w oryginale. czy istnieje możliwość podpisania niniejszego dokumentów 

za pomocą podpisu elektronicznego. 

Odpowiedź 40 

Może być podpis elektroniczny kwalifikowany. 

 

Pytanie 41 

§ 6 Pkt. 6 3) – Prosimy o wyjaśnienie, w jakim celu podwykonawca miałby potwierdzać 

wystawioną fakturę za zgodność z oryginałem, skoro przedmiotowa faktura jest dokumentem 

wystawionym elektronicznie i nie ma konieczności jej potwierdzania. 

Odpowiedź 41 

Wymóg dotyczy faktury papierowej. 

 

Pytanie 42 

§ 6 Pkt. 6 3) – W związku z zapisami drugiego akapitu („Każdorazowo…), o możliwości 

potwierdzenia kopi za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, prosimy o wyjaśnienie, 

celowości podpisu za zgodność z oryginałem PW na fakturze opisanej w niniejszym punkcie. 

Odpowiedź 42 

Wymóg Zamawiającego. 

 

Pytanie 43 

§ 6 Pkt. 14 – Prosimy o wskazanie limitu w roku 2022, oraz potwierdzenia, iż nie zostanie on 

zmniejszony ze względu na możliwość realizacji zadania również w 2023 r. 

Odpowiedź 43 

Zamawiający posiada limit środków na rok 2022.  

 

Pytanie 44 

§ 7 Pkt. 2 – Prosimy o skrócenie terminu przedłożenia projektu umowy z 16 dni na 7 dni, 

uwzględniając, krótki termin realizacji robót budowlanych. 

Odpowiedź 44 

Wymóg Zamawiającego. 
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Pytanie 45 

§ 7 Pkt. 4 – Prosimy o skrócenie terminu z 14 do 3 dni. W przypadku pozostawienia w § 7 Pkt. 2 

16 dni, prosimy o skrócenie terminu do 7 dni, gdyż Wykonawca w ciągu 2 dni nie jest możliwe 

otrzymanie od Zamawiającego drogą pocztową pisma dotyczącego uwag do projektu umowy. 

Odpowiedź 45 

Nie wyrażamy zgody. 

 

Pytanie 46 

§ 9 Pkt. 5 – Prosimy o potwierdzenie, czy zgodnie z zapisami tego punktu, cała korespondencja 

kontraktowa, może odbywa się za pomocą korespondencji elektronicznej. 

Odpowiedź 46 

Tak. 

 

▪STWIORB D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Pytanie 47 

Pkt 1.5.2.2. Dokumentacja projektowa Wykonawcy – prosimy o zmianę zapisów dotyczących 

konieczności opracowania wymienionych projektów w niniejszym punkcie. Prosimy 

o wprowadzenie zapisów, iż Wykonawca opracuje ww. projekty, na każde życzenie i prośbę 

Inspektora Nadzoru danej branży. 

Odpowiedź 47 

Nie wyrażamy zgody. 

 

Pytanie 48 

Pkt 1.5.2.2. Dokumentacja projektowa Wykonawcy – prosimy o wykreślenie zapisów 

dotyczących opłat za uzgodnienie projektów technologicznych z jednostką projektową. 

Odpowiedź 48 

Należy uwzględnić w ofercie. 

 

▪Dokumentacja Projektowa 

Pytanie 49 

I) Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiająca posiada pełnię praw własności do całości 

dokumentacji projektowej? 



Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) 
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl 
31-586 Kraków ul. Centralna 53 
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP 
www.zdmk.krakow.pl 
 

12 

Odpowiedź 49 

Tak. 

 

Pytanie 50 

II) Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź 50 

Nie udostępniamy. 

 

Pytanie 51 

III) Prosimy o udostepnienie dokumentacji w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź 51 

Nie udostępniamy. 

 

▪Projekt SOR 

 

Pytanie 52 

1. W dokumentacji zamieszczonej brak jest naniesionych na czerwono, o których pisze się 

w zatwierdzeniu projektu. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiar robót uwzględnia te zmiany. 

Odpowiedź 52 

Tak. 

 

▪Projekt COR 

 

Pytanie 53 

1.Prosimy o potwierdzenie, czy wydzielony ciąg pieszy ma zostać wyznaczony na całej 

długości zadania, czy wyłącznie na zakresie w danym czasie prowadzonych robót? Czy 

wydzielony ciąg pieszy musi zostać wydzielony za pomocą barierek U-20A, czy jest 

wystarczające jego wyznaczenie za pomocą taśmy ostrzegawczej? 

 

Odpowiedź 53 

Oznakowanie należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym proj. COR 
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Pytanie 54 

2.Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma uzyskać, nowy projekt organizacji ruchu, gdyż 

zgodnie z pismem Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, uzgodnienie straciło ważność 

i należy ponownie złożyć go do zatwierdzenia. 

 

Pytanie 55 

3.Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku uzgodnienia projektu COR, w uprzednio 

uzgodnionej formie przez WMIR, Wykonawcy będzie przysługiwał dodatkowy czas z 

tytułu konieczności wykonania nowego projektu COR? 

 

Odpowiedź 54,55 

Ad pkt 2 i 3. Zamawiający podejmie stosowne działania w celu dokonania wymaganych 

uzgodnień i zatwierdzeń w nawiązaniu do par 3 ust.3 pkt 5 wzoru umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania  

1 x aa NZ 

 


