
 

  

  

 

      Kraków, dnia 24.08.2020 r. 

 

INFORMACJA Z WIZJI LOKALNEJ PRZEPROWADZONEJ W DNIU                                   
21.08.2020 r.   

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest wybór Generalnego Wykonawcy 

zadania pn. „Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, 

laboratoryjno-warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej z wbudowanym garażem 

podziemnym oraz z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi z wbudowaną podziemną stacją 

transformatorową, teletechnicznymi, wodnokanalizacyjnymi, kanalizacji deszczowej, c.o.                            

z wymiennikownią, wentylacji pożarowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji 

technologicznych wraz z uzbrojeniem terenu, w tym: przyłącze ciepłociągu, przyłącze 

wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze kanalizacji deszczowej oraz instalacje 

zewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, technologicznej ze zbiornikiem bezodpływowym, deszczowej      

ze zbiornikiem retencyjnym, wody zielonej, wodociągowej, wodociągowej przeciwpożarowej, 

przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia pasa startowego, kanalizacji telekomunikacyjnej, 

elektroenergetycznej n/n 0,4kV, elektroenergetycznej SN 15kV, oświetlenia terenu a także wraz                   

z infrastrukturą komunikacyjną w tym ciągów pieszo-rowerowych, dróg wewnętrznych, drogi 

pożarowej, placu manewrowego, budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych                       

i autokarów, wjazdem do parkingu podziemnego, schodów terenowych, ukształtowaniem terenu, 

małą architekturą, placem zabaw oraz budową wyrzutni terenowych, muru oporowego                               

i likwidacją tablicy reklamowej oraz ogrodzenia." 

Zamawiający – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków informuje,        

iż w dniu 21.08.2020 r. zgodnie z zapowiedzią Zamawiającego odbyła się wizja lokalna na terenie 

inwestycji od strony ul. Bora Komorowskiego  w związku z postępowaniem przetargowym znak: 

MCN.2.261.21.2020.   

Poniżej zestawienie pytań zadawanych przez Wykonawców: 

Pytanie nr 1.  

Na jakim etapie jest proces uzyskiwania pozwolenia na budowę docelowej drogi dojazdowej do 

Małopolskiego Centrum Nauki – od strony ul. Stella Sawickiego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający celem uzupełnienia odpowiedzi na pytanie nr 1 z dn. 20.08.2020 r. informuje,                         

iż droga dojazdowa do MCN (docelowa) jest obecnie w fazie uzgodnień projektowych, rozpoczęcie 

budowy przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa planowane jest na III kwartał 2021 roku – po 

wybudowaniu przez MPWiK sieci wodno-kanalizacyjnych, które – na pewnym odcinku - będą 

biegły równolegle do drogi dojazdowej. 
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Pytanie nr 2. 

Czy ceglane ogrodzenie (słupki oraz murek na żelbetowym fundamencie) od strony zachodniej 

należy rozebrać. Czy tylko w zakresie niezbędnym dla wykonania wjazdu na tern budowy. 

Pytanie nr 3. 

Czy w zakresie GW jest usunięcie z terenu inwestycji zwierząt prawnie chronionych. 

Pytanie nr 4. 

Czy można korzystać z wody z hydrantu przy estakadzie. 

Pytanie nr 5. 

Na jakim etapie jest pozwolenie na budowę. 

 
Zamawiający na pytanie 2-5 udzielił odpowiedzi takich jak wskazano w piśmie z dn. 20.08.2020 r. 
(z poprzedniej wizji lokalnej). 
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