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Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Wykonanie robót budowlanych 

nawierzchni z kostki granitowej na drodze wewnętrznej zlokalizowanej na terenie Muzeum Sztuki 

Współczesnej w Krakowie (w organizacji)”. 

 

 

 

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy i zmiana treści siwz 

 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, zwane w dalszej 

części Zamawiającym informuje, że w dniu 15.03.2011 r. wykonawcy zwrócili się do niego z prośbą o 

wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia 

poniżej treść pytań i odpowiedź na nie, bez ujawniania źródła zapytania:  

 

Pytanie 1: W opisie techn. są dwie w-wy projektowane podbudowy z kruszywa grub. 20 cm – z kruszywa 0/31,5 

oraz grub. 25 cm – z kruszywa 0/63. Natomiast z przedmiarze poz. 8 dolna w-wa podbudowy jest 15 

cm i poz. 9 górna w-wa 12 cm. Jednocześnie rozbiórka geowebu i wykop koryta daje głęb. 55 cm. 

Prosimy o podanie jakie mają być ostateczne grubości podbudów. 

Odpowiedź: W miejscach projektowanych nowych (nieistniejących) warstw do wyceny należy przyjąć zgodnie z 

przedmiarem, w-wa dolna 15 cm i w-wa górna 12 cm. Nie należy łączyć Geowebu z nowymi 

warstwami podbudów, gdyż rozbiórka Geowebu oraz wykop należą do obszaru robót nie objętych 

wykonaniem nowych konstrukcji tłuczniowych. 

 

Pytanie 2: Poz. 3 przedmiaru – demontaż opraw oświetleniowych – czy są to słupy oświetleniowe do demontażu ? 

Odpowiedź: Oprawy oświetleniowe Petra Dome nr katalogowy 113507.2 są wmontowane w nawierzchnię 

tłuczniową w ilości 2 szt. Sposób montażu oraz rodzaj lamp jest widoczny na terenie Muzeum 

Sztuki Współczesnej. 

 

Pytanie 3: Poz. 5 przedmiaru – na jaką odległość należy odwozić ziemię z koryta ? 

Odpowiedź: Wykonawca decyduje gdzie i na jaka odległość wywozi ziemie z koryta. Transport ma zostać    

skalkulowany w 1 m3 wywozu ziemi. 

 

Pytanie 4: W treści ogłoszenia o ww. zamówieniu podają Państwo kwotę 280 000 zł  - czy jest to kwota netto 

czy brutto - proszę o uściślenie. 

Odpowiedź: Jest to kwota netto. 
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