Kraków, 11.05.2021 r.
DI.2831.7.2021
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA (nr 1)
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PODSTAWOWYM NA „POSZERZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRĄDNIK
CZERWONY W KRAKOWIE”
Nr sprawy P – 7 / TP / 2021
Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków,
ul. Rakowicka 26, informuje, że w sprawie ww. postępowania wpłynęły pytania od Wykonawców.
Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi. Zachowano oryginalną pisownię pytań.
Pytanie nr 1:
1. 5.5.1.2.roboty budowlane lub remontowe w zakresie wykonania makroniwelacji terenu lub
niwelacji lub wyrównania o wartości co najmniej 500000,00 zł brutto - czy wykonawca musi
wykazać się spełnieniem powyższego warunku w jednej robocie budowlanej, czy może łączyć
prace np. Wykonanie kilku makroniwelacji (wg odrębnych umów) na kwotę łączną co najmniej
500 000,00 zł brutto?
Odpowiedź nr 1:
Zgodnie z treścią pkt 5.5.1.2. SWZ, w zakresie zdolności zawodowej, Wykonawca winien
wykazać się należytym wykonaniem robót budowlanych obejmujących zakres robót
budowlanych lub remontowych w zakresie wykonania makroniwelacji terenu lub niwelacji lub
wyrównania o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto. Zamawiający nie wskazywał iż niniejsza
robota budowlana może zostać potwierdzona poprzez więcej niż jedną umowę, których
sumaryczna wartość potwierdzałaby przedstawione wymaganie. W związku z czym niniejsze
doświadczenie należy potwierdzić poprzez wykazanie roboty budowlanej o wartości co najmniej
500 000,00 zł brutto.
Pytanie nr 2:
2. 5.5.1.3.roboty budowlane w zakresie rozbiórki budynków lub rozbiórki dróg i chodników lub
uzbrojenia terenu (w tym infrastruktury podziemnej)o wartości co najmniej 1600000,00zł brutto,
czy wykonawca musi wykazać się spełnieniem powyższego warunku w jednej robocie
budowlanej, czy może łączyć prace np. Wykonanie kilku rozbiórek (wg odrębnych umów) na
kwotę łączną co najmniej 1 600 000,00 zł brutto?
Odpowiedź nr 2:
Zgodnie z treścią pkt 5.5.1.3. SWZ, w zakresie zdolności zawodowej, Wykonawca winien
wykazać się należytym wykonaniem robót budowlanych obejmujących zakres robót
budowlanych w zakresie rozbiórki budynków lub rozbiórki dróg i chodników lub uzbrojenia terenu
(w tym infrastruktury podziemnej) o wartości co najmniej 1 600 000,00 zł brutto. Zamawiający
nie wskazywał iż niniejsza robota budowlana może zostać potwierdzona poprzez więcej niż
jedną umowę, których sumaryczna wartość potwierdzałaby przedstawione wymaganie. W
związku z czym niniejsze doświadczenie należy potwierdzić poprzez wykazanie roboty
budowlanej o wartości co najmniej 1 600 000,00 zł brutto.
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Pytanie nr 3:
3. Proszę o informację na czym ma polegać remont cząstkowy kostki brukowej na alejkach.
Według załącznika nr 5 (opis przedmiotu) zamawiający w kosztorysie przewidział do remontu
około 1600m2. Z doświadczenia wynika, że iż około 10% kostki ulega uszkodzeniu oraz nie
nadaję się do ponownego wyburzenia. Dodatkowo w kosztorysie nie ma przewidzianego
odtworzenia podbudowy po pracach elektrycznych.
Odpowiedź nr 3:
Alejki częściowo zapadły się. Zgodnie z KNR 2-31 1211-01, jak jest w przedmiarze, na remont
cząstkowy, nakłady przewidują stosowne ilości materiału. Nie stwierdzono uszkodzeń kostki
w momencie wykonywania tego opracowania.
Pytanie nr 4:
4. Zgodnie z załącznikiem nr 5 teren częściowo jest porośnięty zaniedbanym drzewostanem
pochodzenia samosiewnego lub odroślowego. Czy wycinka kolidujących drzew jest w zakresie
tego przetargu.
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający we własnym zakresie wykona stosowne usunięcia drzewostanu.
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