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NZ.261.192.2021                                                                                                      Kraków, 14.01.2022 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: 

 

Pytanie 1 

W dniu 11.01.2022 Zamawiający zamieścił na swojej stronie zamienny-przedmiar-robót-

kanalizacji-deszczowej_11.01.2022 oraz zamienny-przedmiar-robót wodociagowych_11.01.2022. 

Prosimy o informacje czy celowo zostały usunięte z obu kosztorysów ostatnie pozycje ( tj. dla 

kanalizacji deszczowej poz 1.1.24 mechaniczne załadowanie pozostałego gruntu 

zmagazynowanego w hałdach z w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania 

przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 15 km ilość 793,825 m3 oraz wodociągu 

1.1.51 mechaniczne załadowanie pozostałego gruntu zmagazynowanego w hałdach z wywozem 

w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami 

na odległość do 15 km ilość 498,771 m3) w stosunku do kosztorysów pierwotnych gdyż w 

pytaniach i odpowiedziach nie ma o tym mowy. 

 

Odpowiedź 1 

Wycenę w zakresie kanalizacji deszczowej i wodociągu należy wykonać zgodnie z załączonymi 

 w dniu 11.01.2022r przedmiarami zamiennymi. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o potwierdzenie iż odtworzenie ogrodzeń jest po stronie właścicieli posesji. 

 

Odpowiedź 2 

Wykonawca wycenia rozbiórkę ogrodzenia z poz. podanej w przedmiarze robót. 

 

Pytanie 3 

Pytania i odpowiedzi z dnia 11.01.2022 pytanie nr 10 Prosimy o uzupełnienie przedmiaru COS o 

pozycję dotyczące oznakowania (znaki, słupki, wygrodzenia itp.). Odpowiedzieli Państwo iż 

Przedmiar SOR została uzupełniony. To nie jest odpowiedz na to pytanie. Pytanie dotyczy 

przedmiaru na Czasowa organizację ruchu natomiast Państwa odpowiedź dotyczy Przedmiaru 

Stałej organizacji ruchu. Ponownie prosimy o uzupełnienie przedmiaru COS o pozycję związane z 

wprowadzeniem Czasowej organizacji ruchu (słupki, tarcze ,wygrodzenia itp) 
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Odpowiedź 3 

Należy wycenić roboty zgodnie z załączonym zamiennym przedmiarem Tymczasowej Organizacji 

Ruchu. 

 

 

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

zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez dołączenie: 

 

- zamiennego przedmiaru Tymczasowej Organizacji Ruchu w pliku pod nazwą: „Zamienny 

przedmiar Tymczasowej Organizacji Ruchu_14.01.2022”. 

 

 

 Ponadto, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w 

następującym zakresie: 

 

W części I SWZ pkt 9 jest: Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 17.02.2022r. 

W części I SWZ pkt 9 powinno być: Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 18.02.2022r. 

 

W części IX SWZ pkt 1 jest: 

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 19.01.2022 r. do godz. 10:00. 

W części IX SWZ pkt 1 powinno być: 

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 21.01.2022 r. do godz. 10:00. 

 

W części IX SWZ pkt 2 jest: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.01.2022 r. o godz. 12:00. 

W części IX SWZ pkt 2 powinno być: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.01.2022 r. o godz. 12:00.   

 

 

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 

 


