
 

 

  
KKU.261.5.2023                                                                                            Kraków, dnia 17.01.2023 r.  

 
zainteresowani wykonawcy 

 
dot.: przetargu nieograniczonego nr 1016/PN-94/2022 pn. ,,Usuwanie awarii na sieci wodociągowej 
oraz wykonanie remontów awaryjnych przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków oraz usuwanie awarii na systemie dosyłu wody od strony Zakładu Uzdatniania Wody ,,Raba’’ 
na terenie powiatów myślenickiego, wielickiego i krakowskiego”.  
 
Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając 
na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od 
wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi oraz działając na podstawie rozdziału VII ust.1 
specyfikacji warunków zamówienia wprowadza następujące zmiany w treści specyfikacji. 
 
Pytanie 1:  
Zgodnie z zapisem SWZ r. XII punkt 8 w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymagań 
określonych przez Zamawiającego do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy. Proszę o 
potwierdzenie wymagania kosztorysu ofertowego ewentualnie wskazanie jaką formę powinien mieć i 
co powinno się znaleźć w kosztorysie ofertowym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że ocenie podlegają nośniki cenotwórcze, do oferty nie należy załączać 
kosztorysu ofertowego. 
 
Pytanie 2:  
Prosimy o wyjaśnienie zapisów SWZ 
 
III. opis przedmiotu postępowania 
- pkt 2 – niemożliwym jest przed przystąpieniem do usuwania awarii przedstawianie inspektorowi kart 
katalogowych, atestów, aprobat stosowanych materiałów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że materiały używane przy usuwaniu awarii oraz remoncie przyłączy winny 
być zgodne ze SWZ oraz obowiązującymi Wytycznymi Eksploatacyjnymi w Zakresie Projektowania, 
Realizacji i Odbiorów Urządzeń i Przyłączy Wodociągowych i Kanalizacyjnych dostępnymi na stronie 
internetowej Zamawiającego. Do oferty należy złożyć również oświadczenie o zgodności stosowanych 
materiałów z obowiązującymi wytycznymi oraz SWZ. 
 
W rozdziale XII SWZ (Warunki udziału w postępowaniu) dodaje się pkt 7 ppkt 5. i wprowadza się 
następujący tekst:  
„Oświadczenie o zgodności stosowanych materiałów z obowiązującymi wytycznymi oraz SWZ.” 
 
Pytanie 3:  
- pkt 12, 13 – rozliczenie za usunięte awarie należy rozliczać na podstawie załączonego do umowy 
ramowej kosztorysu ofertowego, przy sporządzaniu kosztorysu powykonawczego korzystać wyłącznie 
z pozycji zawartych w ofercie – prosimy o usunięcie tych zapisów  - do oferty nie załączamy żadnego 
kosztorysu. Ocenie podlegają nośniki cenotwórcze. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że ocenie podlegają nośniki cenotwórcze, do oferty nie należy załączać 
kosztorysu ofertowego.  
W rozdziale III SWZ (Opis przedmiotu zamówienia)  usuwa się pkt. 13.  
natomiast  
W rozdziale III SWZ (Opis przedmiotu zamówienia): 



 

 

Punkt 12 przyjmuje brzmienie: 
„W przypadku usuwania awarii zamawiający zgłosi (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 
telefonicznie) wykonawcy, którego oferta zajęła pierwsze miejsce w niniejszym przetargu konieczność 
wykonania robót, określi ich zakres oraz ustali z wykonawcą termin zakończenia. Zamawiający 
jednorazowo w ciągu 8 godzin zleci temu wykonawcy usunięcie do 2 awarii na sieci. W sytuacji, gdy 
jednorazowo będzie do usunięcia więcej niż 2 awarii lub gdy wykonawca ten z uzasadnionych 
powodów nie będzie mógł wykonać zadania lub jeśli będzie realizował je nierzetelnie bądź 
nieterminowo, zgłoszenie awarii zostanie na powyższych zasadach przekazane kolejnemu wykonawcy 
wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego którego ofertę wybrano jako drugą, a następnie 
– na analogicznych zasadach – zgłoszenie może być przekazane wykonawcy, którego ofertę wybrano 
jako trzecią oraz czwartą” 
 
Pytanie 4:  
XII. warunki udziału w postępowaniu 
- pkt 4 ppkt 3 – czy koniecznym jest wykaz narzędzi, sprzętu a przede wszystkim sprzętu do wykonania 
przewiertów/mikrotunelingu jeżeli przetarg jest na usuwanie awarii i remont przyłączy na sieci 
wodociąg.?  i nie korzysta się z takiego sprzętu 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że do oferty nie jest konieczne dostarczenie wykazu narzędzi i sprzętu.  
Zamawiający informuje, że Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu niezbędnych zasobów 
sprzętowych jako załącznik do oferty.  
 
W rozdziale XII SWZ (Warunki udziału w postępowaniu) usuwa się zapis pkt. 4 ppkt 3.   
 
W rozdziale XII SWZ (Warunki udziału w postępowaniu) dodaje się pkt 7 ppkt 6. i wprowadza się 
następujący tekst:  
„Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych zasobów sprzętowych.” 
 
Pytanie 5:  
- pkt 4 ppkt. 6 – czy konieczne jest posiadanie uprawnień projektowych i wykonawczych w zakresie 
robót drogowych ? Po usunięciu awarii jak i wyremontowaniu przyłączy nawierzchnia przywracana jest 
do stanu pierwotnego bez konieczności projektowania nowej nawierzchni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia projektowe i 
wykonawcze w zakresie drogowym.  
 
W rozdziale XII SWZ (Warunki udziału w postępowaniu): 
Punkt 4 ppkt. 6 przyjmuje brzmienie: 
,,Odpisy uprawnień niezbędnych do wykonywania konkretnych zamówień, tj. co najmniej  uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów osób 
mających pełnić techniczne funkcje kierownicze na budowie; osoby te muszą również należeć do 
samorządu zawodowego (tj. do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa), a dowód takiej 
przynależności będzie wymagany przy rozpoczęciu budowy” 
 
Pytanie 6:  
- pkt 5 ppkt 8 – prosimy o wykreślenie zapisu – do oferty m.in. należy załączyć zestawienie materiałów 
,sprzętu, kosztorys ofertowy.  
Odpowiedź: 
W rozdziale XII SWZ (Warunki udziału w postępowaniu) usuwa się zapis pkt. 8 zestawienie materiałów 
,sprzętu, kosztorys ofertowy.  
 



 

 

Pytanie 7:  
XVII. obliczenie ceny ofertowej 
- pkt 1 – czy średnia stawka godzinowa w skali kraju nie powinna być przyjęta na podstawie 
wydawnictwa Sekocenbud za IV kwartał 2022 r. a nie za III kwartał, gdyż mamy już I kwartał? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że średnia cena powinna być przyjęta na podstawie wydawnictwa Sekocenbud 
za IV kwartał 2022r. 
 
Pytanie 8:  
- pkt 2 – czy koszty pośrednie … - mają być przyjęte za ostatni kwartał 2022 czy za ostatni kwartał przed 
datą udzielenia danego zamówienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że koszty pośrednie mają zostać przyjęte za ostatni kwartał 2022 roku.  
 
Pytanie 9:  
W specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający kilkukrotnie powołuje się na kosztorys ofertowy. 
Na stronie 11 punkt 12 jest napisane, iż rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie 
załączonego do umowy ramowej kosztorysu ofertowego. Natomiast w punkcie 13 jest: ,,Wykonawca 
sporządzając kosztorys powykonawczy ma obowiązek korzystać wyłącznie z pozycji zawartych w 
ofercie”. Dalej na stronie 17 SWZ jest, że do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy. W dalszej części 
SWZ również występują odniesienia do kosztorysu ofertowego. Prosimy o wyjaśnienie jak ma wyglądać 
kosztorys ofertowy załączony do oferty ponieważ Zamawiający na stronie internetowej nie załączył 
żadnego wzoru.   
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że ocenie podlegają nośniki cenotwórcze, do oferty nie należy załączać 
kosztorysu ofertowego. 
 
Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej. 
 

                                                     
 
 

Z poważaniem 

Dyrektor ds. Kontraktowania 

Wioletta Kubica 
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