Kraków, 19.07.2019 r.

NZ.271.162.2019
Wg rozdzielnika
Dotyczy: Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica w Krakowie – znak sprawy: 17/VI/2019

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:
Prosimy o informację dotyczącą rodzaju monitoringu, jakim mają być objęte przyległe
budynki oraz informację o częstotliwości i okresie prowadzenia odczytów pomiarowych.
Odpowiedź 1:
Rodzaj monitoringu zaproponowano w dokumentacji projektowej, który przedstawiono
w analizie zagrożeń pkt 6.
Pytanie 2:
Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew. Z wizji
lokalnej wynika, że na obszarze wykonania kolumn przemieszczeniowych wystąpią kolizje z
istniejącymi koronami drzew, zaś zapis w PW w pkt. 6.5 mówi o braku kolizji z istniejącą zielenią.
Odpowiedź 2:
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejącą zielenią. Nie przewiduje się wycinki
istniejących drzew. Roboty palowe należy wykonywać bezkolizyjnie w stosunku do istniejących
drzew. W zależności od przyjętego osprzętu wiertniczego w przypadku realizacji robót w ścisłym
zbliżeniu do drzew w celu weryfikacji rozwiązania na etapie realizacji należy dokonać ustaleń z
Projektantem.
Pytanie 3:
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew.
Odpowiedź 3:
Patrz odpowiedź nr 2
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Pytanie 4:
Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej związanej z wycinką drzew.
Odpowiedź 4:
Patrz odpowiedź nr 2
Pytanie 5:
Zwracamy się z prośbą o informację dotyczącą miejsca wywiezienia gruzu z terenu
rozbiórki.
Odpowiedź 5:
Miejsce wywozu gruzu z rozbiórki oraz gruntu z wykopów ustali Wykonawca robót i
uwzględni w cenie oferty. Jednocześnie w ramach odwozu materiałów z rozbiórek oraz nadmiaru
gruntu z robót ziemnych należy w cenie oferty uwzględnić również utylizację.
Pytanie 6:
Zwracamy się z prośba o informację czy Zamawiający przewidział przeniesienie wiat
śmietnikowych poza plac budowy i związaną z tym organizację odbioru śmieci. Jeżeli tak to
prosimy o informację, kto ponosi koszty związane z wyżej wymienionymi pracami.
Odpowiedź 6:
Organizacja placu budowy oraz technologia wykonania robót i związana z tym czasowa
organizacja ruchu leżą po stronie Wykonawcy. Roboty należy prowadzić tak, aby była
zapewniona możliwość odbioru odpadów. Wykonawca uwzględni niniejszy zakres w cenie oferty
w pozycji kosztorysowej nr 89 dotyczącej tymczasowej organizacji ruchu.

Pytanie 7:
Prosimy o informację jakie elementy powinna zawierać ekspertyza stanu technicznego
przyległych budynków.
Odpowiedź 7:
Ekspertyza powinna zawierać wszystkie niezbędne dane dla weryfikacji stanu
technicznego budynków w odniesieniu do prowadzonych robót. Ekspertyzę stanu technicznego
budynków należy wykonać przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu.

Pytanie 8:
Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej związanej z zabezpieczeniem placu budowy,
ogrodzeniem i zabezpieczeniem ciągów pieszych przy budynkach sąsiadujących z przyszłym
placem budowy.
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Odpowiedź 8:
Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z przepisami BHP i związana z tym również
czasowa organizacja ruchu leżą po stronie Wykonawcy. Wykonawca uwzględni niniejszy zakres w
cenie oferty w pozycji kosztorysowej nr 89 dotyczącej tymczasowej organizacji ruchu.

Pytanie 9:
Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób
do kierowania robotami w specjalnościach: inżynieryjnej - drogowej; konstrukcyjno-budowlanej;
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Odpowiedź 9:
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób do kierowania robotami w specjalnościach:
inżynieryjnej - drogowej; konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pytanie 10:
Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób
do kierowania robotami w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych.
Odpowiedź 10:
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób do kierowania robotami w specjalnościach:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Pytanie 11:
Prosimy o udostępnienie wzoru oświadczenia o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej.
Odpowiedź 11:
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej zostanie zamieszczony na stronie internetowej w dniu otwarcia ofert wraz z
informacją z otwarcia ofert.
Pytanie 12:
Porównując Rys nr 2 – Plan sytuacyjny PW oraz PW RYS 1 PSU_15.01.19
_kolizje_PSU_DRUK-SYTUACJA wynika, że nie wszystkie instalacje (gazowe, wodociągowe czy
kabel teletechniczny) zostały uwzględnione do zabezpieczenia na czas prowadzenia robót
palowych. Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowych dla zabezpieczenia wszystkich instalacji w
obszarze wykonywanych kolumn przemieszczeniowych.
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Odpowiedź 12:
Zaprojektowane zabezpieczenie na istniejących czynnych sieciach wynika z warunków
technicznych Operatorów mediów. Roboty związane ze wzmocnieniem podłoża zostały
zaprojektowane bezkolizyjnie w stosunku do czynnych sieci uzbrojenia terenu. W trakcie
wykonywania odpowiedniej platformy roboczej do wykonywania kolumn stanowiących
wzmocnienie gruntu Wykonawca powinien odsłonić, zlokalizować i zweryfikować poprawność
lokalizacji sieci z planem zagospodarowania terenu co należy uwzględnić w cenie oferty. W
zależności od przyjętego osprzętu wiertniczego Wykonawca powinien określić bezpieczną
odległość wiercenia od istniejących sieci. W przypadku kolizji planu kolumn z rzeczywistą
lokalizacją instalacji kolumny należy rozsunąć. Propozycja zmiany lokalizacji kolumn wymaga
akceptacji Projektanta.
Pytanie 13:
Zwracamy się z prośbą o podanie lokalizacji igłofiltrów (w ilości 160 szt.) na rzucie
sytuacyjnym oraz na przekrojach poprzecznych drogi.
Odpowiedź 13:
Zgodnie z projektem wykonawczym branży kanalizacyjnej, opis pkt 9.

Pytanie 14:
W PB – Kanalizacja deszczowa istnieją zapisy, które mówią o usunięciu sieci gazowych,
sieci cieplnych, wodociągowych z istniejącego terenu, zaś Rys. nr 2 – Profile kanalizacji
deszczowej ukazuje elementy sieci do likwidacji. Prosimy o informację, czy usunięcie sieci i
związane z tym prace dodatkowe wchodzą w zakres przetargu. Jeżeli tak prosimy o dodanie
pozycji przedmiarowych oraz jednoznaczne wskazanie sieci podlegających usunięciu na
rysunkach.
Odpowiedź 14:
Rozbiórce podlegają odcinki istniejącej kanalizacji deszczowej. Zakres przewidzianej do
rozbiórki kanalizacji przedstawiono na załączniku graficznym do opinii ZUDP. W ramach zadania
nie przewiduje się likwidacji wodociągu, sieci cieplnej oraz gazociągu. W załączeniu
zaktualizowany przedmiar robót uwzględniający rozbiórkę kanalizacji.
Pytanie 15:
Prosimy o zamieszczenie pełnego Opisu Projektu
deszczowej. Zamieszczona została tylko jedna strona opisu.
Odpowiedź 15:
W załączeniu pn.: „opis techniczny projektu odwodnienia”
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Wykonawczego

Kanalizacji

Pytanie 16:
W projekcie kanalizacji deszczowej PB opisano budowę nowej sieci kanalizacji
deszczowej, zaś na rysunku 01_Plan sytuacyjny - Kanalizacja deszczowa zaznaczono likwidację
istniejącej kanalizacji. Prosimy o informację, czy usunięcie istniejącej kanalizacji wchodzi w zakres
przetargu. Jeżeli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji przedmiarowych związanych z
usunięciem kanalizacji deszczowej oraz zamieszczenie opisu wykonania prac.
Odpowiedź 16:
Rozbiórce podlegają odcinki kanalizacji deszczowej zgodnie z opinią ZUDP. W załączeniu
zaktualizowany przedmiar robót uwzględniający rozbiórkę kanalizacji.
Pytanie 17:
Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający zapewni swobodny dojazd do
placu budowy i wyda odpowiednie pozwolenia na wjazd ciężkiego sprzętu i transportu kruszyw
trasą od ul. Meissnera do placu budowy?
Odpowiedź 17:
Organizacja procesu budowlanego- plac budowy, organizacja ruchu, powiadomienia
mieszkańców etc. leży po stronie wykonawcy robót.
Pytanie 18:
Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający przewiduje usunięcie wszystkich
samochodów na czas prowadzonych prac od zjazdu z ul. Meissnera do miejsca budowy?
Odpowiedź 18:
Organizacja procesu budowlanego- plac budowy, organizacja ruchu, powiadomienia
mieszkańców etc. leży po stronie wykonawcy robót.
Pytanie 19:
Przewidywany zakres zadania obejmuje jedynie część ulicy Włodkowica, dlatego
prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje finansowanie naprawy uszkodzeń nawierzchni
(od ul. Meissnera do miejsca budowy – gdyż jest to jedyna droga dojazdowa), podczas transportu
kruszyw i maszyn przez ulice (Janickiego i Włodkowica) nie wchodzące w zakres zamówienia?
Jeżeli tak prosimy o dołączenie pozycji do przedmiaru.
Odpowiedź 19:
Organizacja procesu budowlanego- plac budowy, organizacja ruchu, powiadomienia
mieszkańców etc. leży po stronie wykonawcy robót.
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Pytanie 20:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rur PP na rury GRP, betonowe,
polimerobetonowe lub kamionkowe?
Odpowiedź 20:
Materiał rur wg. dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Pytanie 21:
Prosimy o zamieszczenie pełnego opisu technicznego dla branży kanalizacji deszczowej
Odpowiedź 21:
Kanalizacji deszczowej znajduje się w załączniku „06 Dokumentacja projektowa”

Otrzymują:
1x Wykonawcy, którzy zadali pytania
1 x strona internetowa zamawiającego
1 x aa NZ
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