Kraków, 22.07.2019 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 czy Zamawiający zapewni miejsce zrzutu wody z wykopu po
wypompowaniu.
Odpowiedź 1:
Zapewnienie miejsca zrzutu wody leży po stronie Wykonawcy i należy je uwzględnić w
cenie oferty.
Pytanie 2:
Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający potwierdza brak agresywności
środowiska gruntowego ( w tym wody gruntowej) wobec betonu kolumn przemieszczeniowych.
Odpowiedź 2:
Nie przewiduje się agresywności mogącej mieć negatywny wpływ na przyjęte rozwiązania
projektowe. Zaprojektowane kolumny stanowią przestrzenne wzmocnienie podłoża.
Pytanie 3:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pozycji przedmiarowej nr 4 - ODWODNIENIE dot.
umocnienia ścian wykopów liniowych grodzicami stalowymi. Na rysunku nr. 1 – plan sytuacyjny
– kanalizacja deszczowa pokazano dwa miejsca zabezpieczenia ściankami szczelnymi, których
łączna długość w rzucie wynosi szacunkowo (12,35m+7m)*2= ~ 40 m, zaś w pozycji
przedmiarowej nr 4 zamieszczono obliczenia (88,5+82)*2 = ~ 341 m.
Odpowiedź 3:
Umocnienie należy wykonać na całym zakresie realizacji kanalizacji. Na odcinku od studni
Dist-D4 orazD5-D10 założono zabezpieczenie ściankami szczelnymi pogrążanymi bez wibracji.
Na odcinku D4-D7 założono zabezpieczenie palami szalunkowymi /wypraskami/. Niniejszy
zakres został uwzględniony w przedmiarze robót.
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Pytanie 24:
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę prętów kompozytowych w warstwie transmisyjnej na
siatkę kompozytową o tożsamych parametrach wytrzymałościowych?
Odpowiedź 24:
Dopuszcza się zmianę prętów kompozytowych w warstwie transmisyjnej na siatkę
kompozytową o parametrach nie gorszych niż zawartych w dokumentacji.
Pytanie 25:
Prosimy o potwierdzenie, czy istniejące budynki SM Ugorek przy ul. Włodkowica nr 6 i nr 8
posadowione są na plantach.
Odpowiedź 25:
Nie posiadamy danych stwierdzających rodzaj posadowienia budynków.

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