
   
 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie        
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
Centrala tel.: 12-446-57-00, fax: 12-446-57-02      
e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl 

Kraków, 29.11.2022 r. 

 ZDW/PW/2022/ 8965 /DN-4/AK 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-122/22 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Obwodnica Proszowic – etap II – 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

(nr ZDW-DN-4-271-122/22)   

 
I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP)  

udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły  

do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona  

przez Zamawiającego): 

 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o załączenie dokumentacji rysunkowej w wersji dwg. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w kontekście przedmiotowego pytania udostępnia dokumentację rysunkową  

we wnioskowanej wersji dwg. Przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku  

do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp20/postepowanie122_22.zip 

w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 29.11.2022 r. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zmawiający posiada przedmiary? Jeśli tak prosimy o załączenie w celach poglądowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie posiada przedmiarów robót dla zadania stanowiącego 

przedmiot niniejszego postępowania. Jednocześnie nadmienia się, iż opis przedmiotu 

zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami,  

który udostępniony jest w ramach zał. nr 1 SWZ – OPZ (przy zastrzeżeniu pkt III niniejszego 

pisma) i który zawiera wymagane informacje niezbędne celem sporządzenia oferty.  

 

Pytanie nr 29: 

Zwracamy się z prośbą o wskazanie znaczenia zwrotu „oferty dodatkowe” w SWZ  

cz. opisowa, pkt VI.18.4) / str.46. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nadmienia na wstępie, iż nie bardzo rozumie przedmiotowe pytanie – w jego 

ocenie zapis cz. VI pkt 18 ppkt 4 SWZ – cz. opisowa jest jasny i precyzyjny, ponieważ  

wprost przywołuje ustawową podstawę unieważnienia postępowania (statuowaną  

w art. 255 pkt 4 ustawy PZP) oraz odwołuje się do pojęcia ofert dodatkowych generalnie 

funkcjonującego w ramach procedury zamówieniowej zgodnie z regulacjami ustawy PZP.  

W ramach zapisu cz. VI pkt 18 ppkt 4 SWZ – cz. opisowa wskazane zostało, iż Zamawiający 
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unieważni postępowanie, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie  

lub koszcie. Niniejszy zapis wprost koresponduje z regulacją art. 255 pkt 4 ustawy PZP,  

który statuuje podstawę unieważnienia postępowania w sytuacji braku możliwości wyboru 

oferty najkorzystniejszej z powodu jednakowości cen ofertowych (co implikuje i powoduje  

brak zróżnicowania bilansu punktowego przyznanego w ramach kryteriów oceny ofert  

w odniesieniu do więcej niż jednej oferty). Przedmiotowy przepis stanowi, iż zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w przypadkach, o których mowa  

w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2 ustawy PZP zostały złożone oferty dodatkowe  

o takiej samej cenie lub koszcie, a zatem wprost odsyła m.in. do regulacji art. 248 ustawy  

PZP (stanowiącej jedyną spośród trzech przytoczonych wyżej norm prawnych mającą 

zastosowanie na gruncie niniejszego postępowania z uwagi na fakt, iż zostały w nim  

określone również pozacenowe kryteria oceny ofert), która stanowi, iż jeżeli nie można  

wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia  

taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera  

spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej  

wadze, a jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, 

zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, przy czym  

jeżeli nie można jednak w ten sposób dokonać wyboru oferty, to zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez  

zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Zamawiający 

wskazuje zatem, iż sformułowanie oferty dodatkowe użyte / zawarte w zapisie cz. VI  

pkt 18 ppkt 4 SWZ – cz. opisowa udostępnionej na gruncie niniejszego postępowania  

należy odczytywać zgodnie ze znaczeniem tego pojęcia nadanym i wynikającym z art. 248 

ust. 3 ustawy PZP (mając na uwadze regulację art. 255 pkt 4 ustawy PZP, do której  

wprost odwołuje się wskazany w pytaniu zapis cz. VI pkt 18 ppkt 4 SWZ – cz. opisowa).  

 
II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oprócz wniosków o wyjaśnienie treści SWZ 

zamieszczonych w ramach pkt I wpłynęły również inne pytania, na które Zamawiający 

niezwłocznie udzieli odpowiedzi (wyjaśnień). 

 
III. Ponadto Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy PZP  

dokonana została zmiana treści SWZ w zakresie dotyczącym treści OPZ (zał. nr 1 SWZ) –  

w ramach zaktualizowania, uszczegółowienia, skorygowania i uprządkowania w niezbędnym  

zakresie zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) oraz zał. nr 3 i 6 PFU  

(tj. Specyfikacji Technicznych oraz Wytycznych do projektowania oświetlenia przejść  

dla pieszych), jak również treści wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) – w ramach doprecyzowania  

i doszczegółowienia zapisów dotyczących umownego prawa odstąpienia od umowy oraz 

kontekstu kar umownych. Jednocześnie zaznacza się, iż przedmiotowe doprecyzowanie  

i zaktualizowanie poszczególnych wskazanych kwestii nie stanowi zmian o charakterze 

istotnym względem informacji udostępnionych dotychczas w ramach SWZ.  

Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się na stronie 

prowadzonego postępowania zamienne dokumenty w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ),  

tzn. zamienny PFU oraz zamienne zał. nr 3 i 6 PFU – przedmiotowe dokumenty zamieszczone 

są w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp20/postepowanie 

122_22.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 29.11.2022 r.), jak również zamienny  

zał. nr 8 SWZ – wzór umowy (oznaczony datą 29.11.2022 r.), tj. dokumenty uwzględniające 

dokonane w kontekście określonym wyżej zmiany. 

 

https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp20/postepowanie122_22.zip
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp20/postepowanie122_22.zip
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IV. Mając powyższe na uwadze Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został  

określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia 

wadium oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również 

termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym: 
 

Termin składania ofert – 23.12.2022 r. godz. 10:00 

Termin wniesienia wadium – 23.12.2022 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert  – 23.12.2022 r. godz. 12:00 
 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 ppkt 1 oraz  

cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania zamienne str. 23, 26 i 42 SWZ – cz. opisowa 

(oznaczone datą 29.11.2022 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów. 
 

Przedmiotowe zmiany terminów zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia 

o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) 

w dniu 16.11.2022 r. pod nr 2022/S 221-636142 (w ramach zmiany zapisów sekcji IV.2.2, 

IV.2.6 i IV.2.7 ogłoszenia), w związku z czym udostępnia się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 

(sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji) – po jego opublikowaniu 

w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia 

przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego 

do publikacji. 

 
V. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania: 

 zamienne str. 23, 26 i 42 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 29.11.2022 r.), 

 zamienny zał. nr 8 SWZ – wzór umowy (oznaczony datą 29.11.2022 r.), 

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 29.11.2022 r. – po jego 

opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji), 

 dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem https://www.zdw. 

krakow.pl/wzp/wzp20/postepowanie122_22.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 

29.11.2022 r. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

 

 
 

Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 
 

 

Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1  

w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP).  

 
Rozdzielnik: 

www.zdw.krakow.pl 

1 x DN-4 a/a 

http://www.zdw.krakow.pl/

