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NP.26.2.3.23.BM  
Kraków, dnia 3 lutego 2023r. 

 
Do wszystkich Wykonawców 
 
Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.3.23.BM, którego przedmiotem jest wyłonienie 
Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy drogi rowerowej na wałach 
przeciwpowodziowych rzeki Rudawy, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 
„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w 
Krakowie.  
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI,  
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ 

 
Szanowni Państwo, 
Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, 

wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu 
na wyżej opisany zakres przedmiotowy. 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy z 5 % do 2 %? 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmniejszenia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z 5% do 2%. 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający dopuści montaż opraw oświetleniowych w klasie IP 67? 
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający informuje, iż w związku z charakterystyką terenu o szczególnym 
zagrożeniu powodzią oraz prawdopodobieństwem czasowego zalania, 
Zamawiający nie dopuszcza montażu opraw oświetleniowych w klasie poniżej IP 
68. 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający dopuści możliwość domontowania do konstrukcji stalowej 
podestu drewnianych legarów do których będą zamocowane deski pomostu. 
Montaż desek bezpośrednia do konstrukcji stalowej może wiązać się z zrywaniem 
śrub, ze względu na pracę materiałów które będą ze sobą łączone? 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zastosowania dodatkowych 
łączników pomiędzy deskami pomostu a konstrukcją stalową np. poprzez 
zastosowanie kątowników stalowych i montowaniu desek przelotowo. 
Ewentualnie dopuszcza się montaż legarów drewnianych do konstrukcji stalowej, 
jednak w tym wypadku legary drewniane muszą być posadowione nie wyżej niż 
konstrukcja stalowa (montaż z boku). Wiąże się to z faktem, iż wysokość 
poszczególnych części konstrukcji nie może ulec zmianie, aby uniknąć konieczności 
zastosowania dodatkowych barierek. 
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Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytania i odpowiedzi 

oraz wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich 
zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania 
ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert 
nie ulegają zmianie. 

 
Z poważaniem, 

 
Otrzymują: 
1. Uczestnicy postępowania; 
2. Strona internetowa postępowania; 
3. a/a. 
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