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NZ.261.192.2021                                                                                                       Kraków, 17.01.2022 r. 

 
 
 Wg rozdzielnika 

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

Identyfikator postępowania: a45bf1b7-3c7a-42da-a23a-fd3c1017ab0 

 

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: 

 

Pytania 1-3 dot. Projektowanych Postanowień Umowy (PPU) 

Pytanie 1 

§ 6 Pkt. 7 – Prosimy o dołączenie wzoru załącznika nr 3 – brak wzoru w wykazie załączników 

do postępowania. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający załącza do PPU wzór załącznika nr 3 w pliku pod nazwą: „Załącznik nr 3 do 

Umowy”. 

 

Pytanie 2 

§ 6 Pkt. 8 – Zapisy tego punktu są sprzeczne z zapisami drugiego akapitu („Każdorazowo…) § 6 

Pkt. 6 3) – prosimy o wskazanie, która z procedur jest obowiązująca. 

Odpowiedź 2 

Zapisy umowy w odniesieniu do podwykonawców są wiążące i nie podlegają zmianom. 

 

Pytanie 3 

§ 6 Pkt. 14 – Prosimy o dołączenie wzoru załącznika nr 4 – brak wzoru w wykazie załączników do 

postępowania. 

Odpowiedź 3 

Zamawiający podtrzymuje zapisy PPU: załącznik nr 4 tj. wykaz podwykonawców, zostanie 

dołączony po jego opracowaniu zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną 

w umowie. 
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Pytanie 4 

Przedmiar drogi poz. 2.4.3 ułożenie podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwiązanej z kruszywa 

C90/3 o uziarnieniu 0/  31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubości 15˙cm wybrukowanie. 

Zgodnie z przekrojem W2-W2 warstwa powinna wynosić 25 cm a nie 15 jak jest w przedmiarze. 

Prosimy o skorygowanie grubości wartswy. 

Odpowiedź 4 

W poz. 2.4.3 należy zastosować mnożnik 17 dla wyceny  grubości w-wy 25 cm. 

 

 

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

zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez dołączenie załącznika nr 3 do 

Projektowanych Postanowień Umowy w pliku pod nazwą: „Załącznik nr 3 do Umowy”. 

 

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 

 


