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NZ.261.192.2021                                                                                                      Kraków, 11.01.2022 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 załączonych do przetargu przedmiarach robót dotyczących sieci wod-kan jest zapis że 

zasypania wykopów należy dokonać materiałem pochodzącym z wykopu. W projekcie natomiast 

jest zapis że zasypanie ma być piaskiem. Z uwagi na to że ilości zasypów są bardzo duże prosimy 

o jednoznaczną odpowiedź czy należy zastosować wymianę gruntu lub czy grunt z wykopu 

nadaje się w 100% do zasypów. Jeżeli należy zastosować wymianę gruntu prosimy o zmianę w 

przedmiarach dotyczącą zasypów i odwozu nadmiarów gruntu tak aby oferty były porównywalne.  

Odpowiedź 1 

Uwzględniono wymianę gruntu – załączamy zamienny przedmiar robót kanalizacji deszczowej. 

 

Pytanie 2 

W załączonych do przetargu projektach brak dokumentacji geologicznej. Z uwagi na głębokie 

wykopy i możliwość występowania wody gruntowej prosimy o zamieszczenie dokumentacji 

geologicznej.  

Odpowiedź 2 

Zamawiający załącza dokumentację geologiczną. 

 

Pytanie 3 

Czy zamawiający dysponuje przedmiarami z podstawami wyceny ? Jeżeli tak prosimy o 

zamieszczenie.  

Odpowiedź 3 

Zgodnie z zamieszczonymi przedmiarami. 

 

Pytanie 4 

W załączonym przedmiarze TOM VIII – STAŁA ORGANIZACJA RUCHU dla pozycji 2.1.5 montaż 

punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych białych brakuje ilości. Prosimy o 

uzupełnienie pozycji, bądź jej usunięcie i załączenie poprawionego przedmiaru.  
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Odpowiedź 4 

Usunięto. Zamienny przedmiar do projektu SOR został zamieszczony wraz z odpowiedziami 

z dnia 05.01.2022r. 

 

Pytanie 5 

Czy zamawiający dysponuje przedmiarami w wersji edytowalnej. Jeżeli tak prosimy o załączenie 

przedmiarów w wersji edytowalnej, jak robi to wielu Zamawiających, celem ułatwienia 

przygotowania Wykonawcy oferty.  

Odpowiedź 5 

Zamawiający nie  udostępnia przedmiarów w wersji edytowalnej. 

 

Pytanie 6 

W załączonych przedmiarach są liczne błędy związane z pisownią językową. Brakuje wielu liter, 

które występują w polskim alfabecie. Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający ma świadomość 

o pisarskich błędach w załączonych przedmiarach. Jeżeli tak to prosimy o poprawę przedmiarów 

aby poprawić ich czytelność i ułatwić wycenę Wykonawcy. Jeżeli tej wiedzy nie posiada 

informujemy o powyższym i zwracamy się z prośbą o poprawę tych błędów.  

Odpowiedź 6 

Zamieszcza się zamienne przedmiary robót drogowych, kanalizacyjnych i SOR. 

 

Pytanie 7 

Przedmiar wodociąg. Prosimy o poprawę jednostki w pozycji 1.1.47 wykonanie jednokrotnego 

płukania sieci wodociągowej po dezynfekcji w tym momencie jest wpisana w kolumnie jednostka 

cyfra 11. 

Odpowiedź 7 

Pozycja 1.1.47 w kolumnie j. m ma wynosić szt. 

 

Pytanie 8 

Przedmiar wodociąg. Prosimy o uzupełnienie ilości w pozycji 1.1.41 ułożenie podbudowy 8˙cm. 

Odpowiedź 8 

Pozycja została usunięta z przedmiaru. 

 

Pytanie 9 

Przedmiar stała organizacja ruchu. Prosimy o uzupełnienie ilości w pozycji 2.1.5 montaż 

punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych białych 

Odpowiedź 9 

Pozycja została usunięta z przedmiaru. 

 

Pytanie 10 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru COS o pozycje dotyczące oznakowania (znaki słupki, 

wygrodzenia itp.) 

Odpowiedź 10 

Przedmiar SOR został uzupełniony. 
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Pytanie 11 

Prosimy o potwierdzenie iż rysunek „aneks1 rys1” w folderze Projekt Czasowej Organizacji ruchu 

– IX został zamieszczony omyłkowo. 

Odpowiedź 11 

Tak. Rys. został omyłkowo zamieszczony. 

 

Pytanie 12 

Termin ważności zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu mija 17.01.2022. W tym terminie 

nie będzie możliwe jej prowadzenie biorąc po uwagę terminy urzędowe, okres świąteczny oraz 

COVID. Prosimy o informacje czy Zamawiający jest w takcie procedowania nowego 

zatwierdzenia. 

Odpowiedź 12 

Zgodnie z par.3 ust3 pkt 5 wzoru umowy wykonawca winien wykonać uzyskać aktualny projekt 

COR uwzględniając wykonanie peronu i pętli tymczasowej. 

 

Pytanie 13 

Przedmiar drogowy. Z przekroju charakterystycznego P2-P2 wynika iż należy rozebrać 

ogrodzenie. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź 13 

Przedmiar został uzupełniony o brakujące pozycje. 

 

Pytanie 14 

Przedmiar drogowy. Prosimy o uzupełnienia przedmiaru drogowego o zbrojenie zatoki 

autobusowej. 

Odpowiedź 14 

Przedmiar został uzupełniony.  

 

Pytanie 15 

Przedmiar drogowy. Zgodnie z przekrojami charakterystycznymi nawierzchnie brukarskie 

układane są na piasku średnio lub drobnoziarnistym natomiast w przedmiarze wskazana jest 

podsypka cementowo piaskowa. Prosimy o ujednolicenie materiału. 

Odpowiedź 15 

W przedmiarze przyjęto podsypki zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i są prawidłowe. 

 

Pytanie 16 

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów teletechnicznych o przedmiar na przebudowę kabli 

światłowodowych 

TOYA. 

Odpowiedź 16 

Na etapie PW nie był sporządzony kosztorys inwestorski/przedmiar dla przebudowy kolizyjnych 

kabli światłowodowych TOYA, ponieważ: 

- Z warunków technicznych wynika że Właściciel  przebuduje je na własny koszt. Operator nie 

udostępnił dokumentacji swojej infrastruktury światłowodowej w rejonie kolizji 

- TOYA przebuduje swoje kable na  słupy Orange, co wymaga  bieżącej współpracy Wykonawcy 

branżowego oraz służb technicznych Toya 
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- Projekt wykonawczy dla sieci Tt został uzgodniony w ORANGE , a ponieważ TOYA jest 

Klientem Orange (dzierżawi słupy Tt ), to akceptacja uzgodnionego PW jest formalnością i można 

tego dokonać w dowolnym czasie , byle uczynić to 21 dni przed rozpoczęciem prac. 

 

Pytanie 17 

W przedmiarze Wodociąg poz. 1.1.41 – Ułożenie podbudowy 8cm – brak jest wpisanej ilości. 

Prosimy o dokonanie korekty ilości lub usunięcie pozycji z przedmiaru. 

Odpowiedź 17 

Pozycja została usunięta z przedmiaru, został opracowany przedmiar zamienny. 

 

Pytanie 18 

Prosimy o załączenie dokumentacji geologicznej 

Odpowiedź 18 

Zamawiający załącza dokumentację geologiczną. 

 

 

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

zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez dołączenie: 

 

- zamiennego przedmiaru robót kanalizacji deszczowej w pliku pod nazwą: „zamienny przedmiar 

robót kanalizacji deszczowej_11.01.2022” 

 

- zamiennego przedmiaru robót wodociągowych w pliku pod nazwą: „zamienny przedmiar robót 

wodociągowych_11.01.2022”. 

 

- zamiennego przedmiaru robót drogowych w pliku pod nazwą: „zamienny przedmiar robót 

drogowych_11.01.2022”. 

 

- dokumentacji geologicznej w pliku pod nazwą: „dokumentacja geologiczna”. 

 

 

   Ponadto, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w 

następującym zakresie: 

 

W części I SWZ pkt 9 jest: Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 15.02.2022r. 

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

 

W części IX SWZ pkt 1 jest: 

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 17.01.2022 r. do godz. 10:00. 

 

W części IX SWZ pkt 1 powinno być: 

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 19.01.2022 r. do godz. 10:00. 
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W części IX SWZ pkt 2 jest: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.01.2022 r. o godz. 12:00. 

 

W części IX SWZ pkt 2 powinno być: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.01.2022 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 

 


