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L. dz.      577   / 2012   

 

                                   ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 
                                                      LISTA  NR 3 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Rozbudowa Opery  
                Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej, Zadanie nr1:WYKONANIE ŚCIAN  
                SZCZELINOWYCH, PŁYTY FUNDAMENTOWEJ, TUNELU ZJAZDOWEGO WRAZ Z  
                ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI”. 
                Ogłoszenie o zamówieniu : Nr 2012/S172-284143 z dnia 7.09.2012r 

 

Pytanie Nr 32 

W tabeli zbiorczej wyceny przedmiaru będącej załącznikiem nr 2 do Oferty występuje pozycja badania 

archeologiczne. Pozycji takiej nie ma w przedmiarze. Prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji, z której 

oddzielnie rozliczane będą badania archeologiczne. 

Odpowiedź Nr 32 

Pozycja „badania archeologiczne” występuje w przedmiarze PR.B.1 w pkt. 1.1.1.2 

Pytanie Nr 33 

Prosimy o przesłanie jednolitych wzorów przedmiarów. W dołączonych przedmiarach nie ma kolumny 

na wpisanie cen jednostkowych (netto, brutto?) oraz wartości pozycji. Co oznacza kolumna „uwagi”? 

Odpowiedź Nr 33 

Zamawiający zamieszcza na stronie : www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 przedmiary z 

wprowadzonymi kolumnami: „Cena jednostkowa” oraz „Wartość”. W wypełnionych pozycjach należy 

podawać wartości netto. 

Pytanie Nr 34 

Prosimy o opisanie warstw izolacyjnych na stropie nad tunelem zjazdowym na stropie na poziomie 

+0,00. Brak takich informacji w projekcie. 



Odpowiedź  Nr 34 

Warstwy opisano w: 

TOM I Z. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – Zadanie Nr 1 : Wykonanie ścian szczelinowych, 

płyty fundamentowej, tunelu zjazdowego wraz z robotami towarzyszącymi. ( zakres zadania oznaczono 

w opisie kolorze czerwonym) 

Strony 15 i 16. 

Strop nad tunelem zjazdowym (w poziomie +-0,00) przedstawiono na rysunku ZA04. "Rampa zjazdowa 

- przekrój". Warstwy oznaczono i opisano na tym rysunku  w metryce Z2 - STROPODACH PRZEJAZDU (0) 

WARSTWY Z2 (W ZAKRESIE ZADANIA NR 1) 

geowłókina filtracyjna 1,0 mm  

warstwa odsączająco-drenarska 7,5 cm 

polistyrol ekspandowany 

poliestrowa warstwa zabezpieczająca 8mm 

warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm 

hydroizolacja - HDPE 1,2mm 

płyta żelbetowa 40cm 

Warstwę górną geowłókniny należy na czas robót Zadania 1 zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

mechanicznym. Roboty następne obejmować będą wykonanie warstwy nawierzchni - roślinno-

wegetacyjnej  
 

Pytanie Nr 35 

Prosimy o uzupełnienie projektu o rysunek bariero-poręczy wokół tymczasowej platformy dojazdowej 

od ul. Drabika. 

Odpowiedź Nr 35 

Na pomoście należy zainstalować: 

1. balustradę zabezpieczającą ruch pieszych wys. 1100 mm, np. wg załączonego rysunku 

2. barierę energochłonną skrajną mostową SP-04/M z prowadnicą typu B,  

3. Barierę należy wykonać jako obustronną o długości odpowiadającej długości dźwigarów 

pomostowych. 

 

Bariery i balustrady należy zamocować do kotew osadzonych podczas betonowania, wg załączonych 

rysunków. 

Zamiennie  można zastosować typową barieroporęcz stalową U-11b. Mocowanie - zgodnie z rysunkiem 

konstrukcyjnym. 

 

Rysunki: 

 



 



 



 



 

 

Pytanie Nr 36 

Na rysunku nr D-01ODB/Z1 dot. Odbudowy nawierzchni drogowych oznaczenia w legendzie nie 

zgadzają się z oznaczeniami na planie. Prosimy o poprawienie legendy. 

Odpowiedź Nr 36 

W załączeniu Zamawiający przekazuje rys. D-01ODB/Z1 z poprawioną legendą. 

Pytanie Nr 37 

Czy wykonanie nawierzchni zjazdu do garażu podziemnego – część z kostki kamiennej wchodzi w zakres 

niniejszego przetargu? 

Odpowiedź Nr  37 

Zjazd do garażu wykonany jest z warstwy ścieralnej z betonu C40/50. Kostka brukowa zaczyna się 

dopiero od powierzchni poziomej. Wykonanie części zjazdu do garażu podziemnego z kostki kamiennej 

nie wchodzi w zakres zadania 1 

Pytanie Nr 38 

Czy po wykonaniu prac etapu I wykonawca ma pozostawić ogrodzenie tymczasowe budowy? 

Odpowiedź Nr 38 

Jeżeli jego stan techniczny po zakończeniu realizacji zadania nr 1 umożliwi skuteczne, wynikające z 

przepisów BHP zabezpieczenie wykopu a także  realizacje robót w strefie silnie zurbanizowanej, zaś 

stopień zużycia ogrodzenia nie będzie wykraczał ponad normalne zużycie dla obiektów tego rodzaju, 

Zamawiający przejmie ogrodzenie od Wykonawcy. 

 

     Kazimierz Budzanowski 
     Pełnomocnik Dyrektora 
                       d/s inwestycyjnych 

 
 
 


