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NZ.261.192.2021 Kraków, 05.01.2022 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: 

 

▪Przedmiary robót (Załącznik nr 11 do SWZ) 

Pytanie 1 

1) W przedmiarze Projekt Stałej Organizacji Ruchu poz. 2.1.5 – Montaż punktowych elementów 

odblaskowych wielokierunkowych białych – brak jest wpisanej ilości. Prosimy o dokonanie korekty 

ilości lub usunięcie pozycji z przedmiaru. 

Odpowiedź 1 

Usunięto pozycje z przedmiaru, załączamy zaktualizowany przedmiar do projektu SOR. 

 

▪Projekt COR (Załącznik nr 10 do SWZ) 

Pytanie 2 

1) W dokumentacji projektowej dotyczącej Czasowej Organizacji Ruchu, plik oznaczony jako 

„wrobela rys1”, znajduje się uwaga dotycząca, iż to Wykonawca, ma wydzierżawić od właściciela 

terenu, miejsce do tymczasowego zawracania autobusów. 

Odpowiedź 2 

Wykonawca winien zawrzeć umowy na dzierżawę terenu pod tymcz. pętlę z właścicielami trzech 

działek ,właściciele wyrazili wstępną zgodę. 

 

Pytanie 2a 

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada uzgodnienie z właścicielem tej działki na 

podjęcie takiego działania i jaki będzie tego koszt, gdyż w obecnym stanie (po wizji w terenie), na 

przedmiotowej działce znajduje się obszar ziemi przeznaczony pod uprawę. 
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Odpowiedź 2a 

Koszt dzierżawy po stronie wykonawcy. 

 

Pytanie 2b 

- Prosimy o wyjaśnienie, co w przypadku braku możliwości wejścia w teren tej działki. 

Odpowiedź 2b 

Właściciele wyrazili wstępną zgodę. 

 

Pytanie 2c 

- Prosimy o przedstawienie konstrukcji nawierzchni, jaka ma być wykonana na przedmiotowej 

zwrotce dla autobusów. 

Odpowiedź 2c 

Konstrukcję należy wykonać zgodnie z opisem i grubościami poszcz. warstw jak w przedmiarze do 

proj cor. 

 

Pytanie 3 

2) W dokumentacji projektowej dotyczącej Czasowej Organizacji Ruchu, oznaczono przy każdej 

barierze U-20b konieczność zastosowania świateł czerwonych. Prosimy o potwierdzenie, czy 

Zamawiający zezwala na zastosowanie świateł czerwonych odblaskowych? 

Odpowiedź 3 

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez MIR projektem COR. 

 

▪Projekt Drogi (Załącznik nr 10 do SWZ) 

 

Pytanie 4 

1) Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zmiany w konstrukcji 

i doprowadzenie jej do zgodności z obowiązującym Wymaganiami Technicznymi i Katalogiem 

Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych? 

Odpowiedź 4 

Konstrukcję drogi należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlano -Wykonawczym- Rozbudowa 

ul. Wrobela etap IV 
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▪SWZ / Część X 

 

Pytanie 5 

I) – Prosimy o wyjaśnienie, czy rozliczenie robót na przedmiotowym kontrakcie jest realizowane 

w formie: 

- ryczałtu za kwotę przedstawioną w formularzu ofertowym, zgodnie z dokumentacją ofertową, 

a kosztorys stanowi jedynie formę pomocniczą w przypadku wystąpienia robót 

zamiennych/dodatkowych zgodnie z pkt. 6 Część I SIWZ, poza roboty objęte projektem 

budowlanym i wykonawczym. 

- obmiaru po pozycjach kosztorysowych, uwzględniając rzeczywistą ilość wykonanych robót, przy 

czym całkowita wartość na wszystkich pozycjach kosztorysowych nie może przekroczyć kwoty 

kontraktowej zwiększonej o 50% zgodnie z pkt. 6 Część I SIWZ, 

- innej opisanej szczegółowo przez Zamawiającego, 

gdyż brak jednoznacznego określenia takiej informacji w SIWZ. 

Odpowiedź 5 

Rozliczenie zgodnie z zapisami PPU. 

 

 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp 

zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez dołączenie zaktualizowanego 

przedmiaru do projektu SOR w pliku pod nazwą: „zaktualizowany przedmiar do projektu 

SOR_05.01.2022”. 

 

 

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania  

1 x aa NZ 


