
   
 

 
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, 03.01.2023 r. 

 ZDW/PW/2023/33/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 23: 

Prosimy Zamawiającego o przedłożenie wszystkich warunków technicznych na przebudowę 

sieci kolidujących z inwestycją. 

Odpowiedź:  

Zamawiający w kontekście przedmiotowego pytania udostępnia w załączeniu do niniejszego 

pisma omyłkowo niezamieszczone wcześniej w ramach OPZ warunki techniczne  

na przebudowę sieci kolidujących z inwestycją – 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 03.01.2023 r.  

 
Pytanie nr 27: 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie warunków udziału w Przetargu przez wskazanie,  

co należy rozumieć przez „wykonanie wszystkich robót ujętych w zgodzie właściwego organu 

umożliwiającej realizację robót” [SWZ cz. Opisowa, pkt II.3.1.4.1 / str.12]. W szczególności 

zwracamy się z prośbą o wylistowanie (wskazanie katalogu zamkniętego) wszystkich robót 

ujętych w ww. zgodzie oraz o wskazanie znaczenia zwrotu „wykonanie wszystkich robót”. 

Dla Wykonawcy nie jest przykładowo jasny sposób, w który winien on dowieść wykonania 

przez siebie „wszystkich robót” ani też, czy w ww. kontekście: 

 „wykonanie” oznacza zrealizowanie w sposób konkretny [np. należyty, osobisty itp] czy też 

w dowolny [np. częściowy, teoretyczny itp.], 

 „wszystkie roboty” oznacza tylko prace wskazane z nazwy bezpośrednio w ww. zgodzie, 

czy też także prace wskazane dokumentach innych, w takiej zgodzie wymienionych. 

Decyzje ZRID i PnB nierzadko nakładają obowiązek wykonania prac wskazanych w innych 

dokumentach [np. w DŚ], a więc np. wykonania analiz porealizacyjnych, zamontowanie budek 

lęgowych dla ptaków itp. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający wskazuje, iż nie bardzo rozumie wynikającego z pytania niezrozumienia  

i rzekomej nieprecyzyjności, wieloznaczności / wielości interpretacji użytego w ramach opisu 

warunku określonego w cz. II pkt 3.1.4.1. ppkt 1 SWZ sformułowania (cyt.) wykonanie 

wszystkich robot ujętych w zgodzie budowlanej właściwego organu umożliwiającej realizację 

robót, stąd też nie bardzo wie, jak ma się ustosunkować do zgłoszonych wątpliwości. 

Nadmienia się, iż przedmiotowe sformułowanie odnosi się do kontekstu wymaganego  

zakresu doświadczenia Wykonawcy, które powinno obejmować realizację całości etapu 

wykonawczego danej inwestycji drogowej, tzn. wykonanie całości robót wynikających  

z wydanej dla danej inwestycji zgody budowlanej / wykonanie całej inwestycji, na którą 

wydana została zgoda budowlana (co licuje i jest adekwatne względem przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszym postępowaniem), a nie jedynie jakichś jego części, 

elementów, fragmentów – obejmujących wykonanie jedynie części etapu wykonawczego 

inwestycji / niektórych robót objętych inwestycją w wyniku np. dokończenia robót  

rozpoczętych (i częściowo już wykonanych) przez inny podmiot (wykonawcę), czy wykonania 

tylko robót stricte specjalistycznych lub wyodrębnianych z całego procesu inwestycyjnego 

danej inwestycji (np. robót z zakresu BRD, oznakowania drogowego). Zamawiający  

nie jest w stanie wskazać a priori / ustalić z góry jakiegoś uniwersalnego katalogu robót 

ujętych w zgodzie budowlanej, ponieważ są one różne w zależności od przedmiotu zadania / 

inwestycji, a Zamawiający przecież nie ma wiedzy, jakie zadania będą przedstawiane  

przez poszczególnych Wykonawców uczestniczących w niniejszym postępowaniu jako 

posiadane / dysponowane przez nich doświadczenie. Zamawiający nie precyzuje i nie narzuca 

również trybu wykonania robót ujętych w zgodzie budowlanej – mogły one być realizowane 

w sposób przyjęty zgodnie z praktyką działania danych podmiotów (np. przy uwzględnieniu 

podwykonawstwa w odniesieniu do części robót), przy czym Zamawiający nie wie, jak można 

roboty wykonać w sposób (cyt.) teoretyczny (vide sformułowanie przytoczone w pytaniu). 

Zamawiający wskazuje, iż użyte w opisie warunku sformułowanie odnosi się jedynie  

do robót ujętych w zgodzie budowlanej, a nie innych prac, świadczeń pobocznych, 

wykonywanych już po zakończeniu / niezależnie od robót / etapu wykonawczego inwestycji 

(np. usług w kontekście analiz porealizacyjnych) – realizacja tego typu prac i świadczeń  

nie jest konieczna w ramach wykazania posiadania doświadczenia wymaganego zgodnie  

z opisem warunku.  

 

Pytanie nr 51: 

Prosimy o wyjaśnienie kwestii w zakresie technologi wykonania wodoszczelnego muru 

oporowego? Jaki jest cel przedmiotowego elementu i w jakiej technologi należy go wykonać? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 22 (zawarta w piśmie z dnia 20.12.2022 r. zn. ZDW/PW/2022/ 

9498/DN4/AK zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania). 

 

Pytanie nr 52: 

Prosimy Zamawiającego o przedłożenie wszystkich warunków technicznych na przebudowę 

sieci kolidujących z inwestycją. 

Odpowiedź:  

Patrz odpowiedź na pytanie nr 23. 

 

Pytanie nr 53: 

Prosimy o wskazanie wszystkich działek objętych decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach znak: ROŚ.8228.4.2021 z dnia 23.09.2022r. wraz z graficznym 
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przedstawieniem zakresu. Ponadto prosimy o udostępnienie klauzuli ostateczności  

dla ww. decyzji. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 24 (zawarta w piśmie z dnia 20.12.2022 r. zn. ZDW/PW/2022/ 

9498/DN4/AK zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania). 

 

Pytanie nr 54: 

Prosimy o potwierdzenie, iż nasadzenia zastępcze należy zrealizować w stosunku 1:1  

za usuwane drzewa lub podać ilość drzew do nasadzeń. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, iż nasadzenia zastępcze należy zrealizować w stosunku 1:1  

za usuwane drzewa, co wynika z treści pkt 25 (str. 7) wydanej dla niniejszej inwestycji  

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.09.2022 r.  

 
Pytanie nr 55: 

Czy zamawiający dopuszcza zamianę wykonania płotków naprowadzających z materiałów 

innych niż beton? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż w kontekście wykonania płotków grodząco-naprowadzających  

nie dopuszcza się zamiany materiału na inny niż beton, co wynika z treści pkt 21  

(str. 6) wydanej dla niniejszej inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 

23.09.2022 r. 

 

Pytanie nr 62: 

Czy należy uwzględnić likwidację i zagospodarowanie odpadów z dzikiego wysypiska przy 

rondzie na DW 775 i 776 (początek trasy)? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zamówienia uwzględnia wykonanie  

likwidacji i zagospodarowania odpadów z dzikiego wysypiska znajdującego się przy rondzie  

w ciągu DW 775 i DW 776 (początek trasy). 

 
Pytanie nr 63: 

Wykonawca prosi o doszczegółowienie, jaka jest hierarchia dokumentów przetargowych,  

w razie rozbieżności między Koncepcją, PFU, ST a SWZ. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje się braku spójności treści dokumentów zamówienia. 

W sytuacji, gdyby takowe jednak wystąpiły, pierwszeństwo będą mieć zapisy bardziej 

szczegółowe w danej sprawie (obszarze), a w przypadku dokumentów wartościowanych 

czasowo (SWZ – zmiany SWZ, umowa – zmiany umowy) – dokumenty chronologicznie 

nowsze (w zakresie, w jakim zmiany nastąpiły). Ponadto Zamawiający informuje,  

iż zasadniczo nie określa hierarchii typów dokumentów – wszystkie dokumenty składające  

się na SWZ są jednakowo ważne i istotne w kontekście przedmiotu konkretnych dokumentów, 

oraz są względem siebie komplementarne co do treści (uzupełniają się), przy czym roboty 

budowlane objęte zamówieniem winny być realizowane przy uwzględnieniu wytycznych 

zawartych na str. 5 PFU (w brzmieniu nadanym PFU zamiennym udostępnionym w ramach 

załączników do pisma z dnia 29.11.2022 r. zn. ZDW/PW/2022/8965/DN4/AK zamieszczonego 

na stronie prowadzonego postępowania). 
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Pytanie nr 64: 

Decyzja środowiskowa nakłada na Zamawiającego nasadzenia kompensacyjne oraz 

kontrolowanie ich przez okres 3 lat od momentu posadzenia. Wykonawca prosi  

o potwierdzenie, czy Zamawiający będzie wykonywał kontrolę we własnym zakresie,  

czy należy ją dodać do wyceny. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że stan nasadzeń kompensacyjnych będzie kontrolowany przez 

Zamawiającego. Jednocześnie informuje się, że w przypadku stwierdzenia podczas kontroli 

uszkodzeń nasadzonych drzew ich wymiana będzie stanowić obowiązek Wykonawcy  

w ramach udzielonej na przedmiot umowy gwarancji i rękojmi.  

 

Pytanie nr 66: 

Decyzja Środowiskowa nakłada na Zamawiającego obowiązek monitoringu ornitologicznego, 

herpetologicznego i chiropterologicznego przez okres dwóch lat od momentu oddania 

planowanej drogi do eksploatacji. Monitoring powinien odbywać się w okresie lęgowym 

minimum raz na tydzień. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że ww. monitoring będzie leżał  

po stronie Zamawiającego.  

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że monitoring ornitologiczny, herpetologiczny i chiropterologiczny 

przez okres dwóch lat od momentu oddania wybudowanej drogi do eksploatacji będzie leżał 

po stronie Zamawiającego. 

 
Pytanie nr 69: 

Prosimy o potwierdzenie że w udostępnionym załączniku 2.1.swz tj. formularz wwer, wartość 

pozycji 1.4 (nadzór autorski) ma wynosić 5% wartości pozycji 1, gdzie pozycja 1 jest sumą 

pozycji 1.1 do 1.4. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, iż określony względem poz. 1.4. WWER limit wartościowy (5 %) 

odnosi się do wartości poz. 1 WWER, która stanowi sumę wartości poz. 1.1. – 1.4. WWER. 

 

 Pytanie nr 101: 

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji zieleni jaka była wykonana na etapie koncepcji. 

 Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 8 (zawarta w piśmie z dnia 20.12.2022 r. zn. ZDW/PW/2022/ 

9498/DN4/AK zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania). 

 

 Pytanie nr 102: 

Prosimy o wskazanie szacunkowej ilości drzew i krzewów do wycinki. Powyższe ma wpływ  

na ilość nasadzeń kompensacyjnych.   

 Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 8 (zawarta w piśmie z dnia 20.12.2022 r. zn. ZDW/PW/2022/ 

9498/DN4/AK zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania). 

 

Pytanie nr 121: 

Prosimy o informację czy pozyskana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 

ostateczna. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż wydana dla niniejszej inwestycji decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach z dnia 23.09.2022 r. jest ostateczna.  
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Patrz również odpowiedź na pytanie nr 24 (zawarta w piśmie z dnia 20.12.2022 r.  

zn. ZDW/PW/2022/9498/DN4/AK zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania). 

 

Pytanie nr 125: 

Czy zwycięski wykonawca będzie zawierać umowę będzie zawierać umowę z Województwem 

Małopolskim? Czy osoba podpisująca umowę (Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Krakowie) będzie działać jako pełnomocnik jednostki samorządu terytorialnego – 

Województwa Małopolskiego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje i wskazuje, iż zgodnie z zapisami komparycji wzoru umowy  

(zał. nr 8 SWZ), jak również regulacjami ustawy PZP umowa w sprawie przedmiotowego 

zamówienia będzie zawierana pomiędzy Wykonawcą (którego oferta zostanie wybrana jako 

oferta najkorzystniejsza) a Zamawiającym, czyli Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

stanowiącym jednostkę budżetową i jednostkę organizacyjną Województwa Małopolskiego, 

reprezentowanym przez Kierownika Zamawiającego lub inną upoważnioną w tym zakresie 

osobę (zgodnie z regulacjami wewnętrznymi jednostki – Dyrektora, Z-cę Dyrektora, 

ewentualnie osobą posiadającą umocowanie do dokonywania czynności zastrzeżonych  

dla Kierownika Zamawiającego). Niniejsze wynika wprost z zasad i regulacji statuowanych 

ustawą PZP, w tym w szczególności faktu, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie  

jako jednostka sektora finansów publicznych (z racji jego powołania i istnienia) stanowi 

zgodnie z art. 4 pkt 1 i art. 7 pkt 31 ustawy PZP samodzielnego i niezależnego  

zamawiającego publicznego udzielającego zamówień publicznych, natomiast zgodnie  

z art. 7 pkt 25 ustawy PZP czynność zawarcia umowy w sprawie zamówienia stanowi 

czynność udzielania zamówienia publicznego (która formalnie kończy prowadzone przez 

Zamawiającego postępowanie zamówieniowe), a w świetle art. 7 pkt 32 ustawy PZP jako 

zamówienie należy rozumieć jako umowę odpłatną zawieraną pomiędzy zamawiającym  

a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego 

wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Zawierając umowę w sprawie niniejszego 

zamówienia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie będzie zatem działał jako Zamawiający 

udzielający zamówienia po przeprowadzeniu postępowania zamówieniowego – zgodnie  

z regulacjami ustawy PZP. Jednocześnie wskazuje się, iż w kontekście faktu, że przedmiotem 

niniejszej umowy będzie zamówienie stanowiące inwestycję / projekt, który uzyskał  

wstępną promesę dotyczącą dofinansowania z programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD:  

Program Inwestycji Strategicznych, uznaje się, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

działać będzie w zakresie dotyczącym tej umowy jako wyznaczony realizator projektu –  

w imieniu i na rzecz jego Wnioskodawcy / Beneficjenta (Województwa Małopolskiego),  

co wskazane jest w treści wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ).  

 

Pytanie nr 126: 

Jak należy oznaczyć beneficjenta gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowiącej wadium? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje i wskazuje, iż Beneficjentem gwarancji wadialnej (w przypadku 

wnoszenia wadium w postaci niepieniężnej / dokumentowej) winien być Zamawiający 

prowadzący niniejsze postępowanie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (zgodnie  

z informacjami określonymi w SWZ). 

 

Pytanie nr 132: 

Wnosimy o wykreślenie par. 12 ust. 2 oraz par. 15 ust. 2 pkt 10 lit a załącznika do SWZ –  

wzór umowy, ponieważ forma zabezpieczenia jest zależna wyłącznie od wykonawcy,  

może wielokrotnie ulec zmianie w trakcie realizacji kontraktu (z zachowaniem ciągłości)  
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i nie może to być zależne od zgody zamawiającego wyrażonej w formie aneksu do umowy. 

Wnioskowane do wykreślenia ww. zapisy wzoru umowy są sprzeczne z art. 450 ust 1 PZP. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na usunięcie przywołanych w pytaniu zapisów 

§ 12 ust. 2 oraz § 15 ust. 2 pkt 10 lit a wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) – z uwagi na brak 

zdaniem Zamawiającego potrzeby i uzasadnienia dokonania takowej zmiany. W ocenie 

Zamawiającego przedmiotowe zapisy są adekwatne i odpowiednie względem kwestii,  

do których się odnoszą oraz w żaden sposób nie umniejszają / nie naruszają obowiązujących 

regulacji prawnych. Wskazuje się w szczególności, iż przedmiotowe zapisy umowne wcale  

nie uzależniają możności dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy od uprzedniego zawarcia w tym przedmiocie aneksu (jako że zmiana formy 

zabezpieczenia w zakresie określonym przepisem art. 450 ust. 1 ustawy PZP stanowi zgodnie 

z art. 451 ust. 1 ustawy PZP ustawowe prawo i kompetencję Wykonawcy), ale mają na celu 

jedynie uwidocznienie takiej (dokonanej na mocy czynności Wykonawcy) zmiany w kontekście 

treści umowy – jako zmiany stricte porządkującej i informacyjnej. 

 

Pytanie nr 135: 

Wnosimy o wykreślenie z par. 11 ust. 6 załącznika do SWZ – wzór umowy wyrazów „”staje  

się własnością Zamawiającego i”, który jest sprzeczny z ustawą PZP, która nie przewiduje,  

by złożone zamawiającemu zabezpieczenie stawało się automatycznie jego własnością  

z chwilą niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia przez wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający na wstępie nadmienia, iż przywołany w pytaniu zapis § 11 ust. 6 wzoru umowy 

(zał. nr 8 SWZ) nie zawiera wskazanej tam treści i nie dotyczy kwestii zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, ale sposobu zgłaszania i usuwania wad w okresie gwarancji  

i rękojmi – bazując na treści pytania Zamawiający domniemuje zatem, iż odnosi się ono  

do zapisu § 12 ust. 6 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ), w związku z czym udzielona na nie 

zgodnie z poniższym odpowiedź uwzględnienia ten kontekst.  

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 12 ust. 6 wzoru umowy  

(zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego 

potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest adekwatny  

i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi.  

 

Pytanie nr 166: 

Czy Zamawiający wymaga budowy kanału technologicznego? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedzi na pytania nr 7 i 22 (zawarte w piśmie z dnia 20.12.2022 r.  

zn. ZDW/PW/2022/9498/DN4/AK zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania). 

 

Pytanie nr 182: 

Z uwagi na termin otwarcia ofert przypadający w trakcie przerwy świąteczno- noworocznej, 

zwracamy się  z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. Swoją prośbą motywujemy 

tym, iż wiele firm nie pracuje w terminie od 19.12.2022 do 08.01.2023 i  będzie  utrudnione 

pozyskanie ofert od podwykonawców oraz dostawców materiałów, a co za tym idzie – 

przygotowanie rzetelnej wyceny. W związku z powyższym, prosimy o przesunięcie terminu 

składania ofert na termin po 15 stycznia 2023r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w kontekście przedmiotowego pytania informuje, iż termin składania ofert  

na gruncie niniejszego postępowania został przedłużony – obecnie zgodnie z informacjami 

podanymi w pkt III niniejszego pisma. 
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Pytanie nr 183: 

W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 92 wnioskujemy o zwiększenie 

odpowiednio wymagania w zakresie zdolności finansowej lub kredytowej, ponieważ jak wynika 

z umowy, kwota będzie wypłacana tylko w 3 transzach tj. 3,25mln, 45%,55% wartości reszty 

(Promesy). Żeby móc zrealizować kontrakt Wykonawca musi posiadać zdolność kredytową 

lub finansową na min 55% wartości PROMESY, ponieważ od jednej do kolejnej płatności  

firma musi kredytować każdy etap. Zakładając, że szacunkowa wartość kontraktu jaką  

określił Zamawiający w ogólnie dostępnym planie postepowań to kwota 53 mln netto,  

to największa transza wypłacana z Polskiego Ładu to ponad 34 mln brutto, dlatego 

wykonawca realizujący zamówienie musi mieć zapewnione w odpowiedniej wysokości  

środki finansowe, aby płynnie realizować kontrakt. Zmawiający stawiając warunek posiadania 

przez Wykonawcę zdolności finansowej lub kredytowej na poziomie 3 mln zł dopuszcza  

do udziału podmioty, które z góry budzą wątpliwość konkurencji co do możliwości 

zrealizowania przedmiotu zamówienia, a tym samym sam generuje takie ryzyko. W związku  

z powyższym i przede wszystkim, celem dopuszczenia do realizacji pomioty gwarantujące 

zapewnienie kredytowania inwestycji tak by zakończyła się ona powadzeniem wnosimy  

o dokonanie zmiany legitymowania się Wykonawcy zdolnością finansową lub kredytową  

na poziomie min. 30 mln.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje stanowisko w kwestii opisu warunku określonego  

w cz. II pkt 3.1.3. SWZ wskazane w ramach odpowiedzi na pytanie nr 92 (zawartej  

w piśmie z dnia 02.12.2022 r. zn. ZDW/PW/2022/8951/DN4/AK zamieszczonym na stronie 

prowadzonego postępowania). Zamawiający wskazuje, iż nie widzi potrzeby zmiany opisu 

tego warunku w sposób wskazany w pytaniu (tzn. podwyższenia minimalnego limitu 

wymaganej zdolności finansowej) z uwagi na fakt, iż warunki udziału w postępowaniu  

mają co do swojej istoty odnosić się zasadniczo do minimalnych poziomów zdolności,  

a ponadto przecież określanie jakichkolwiek warunków nie jest w ogóle obligatoryjne  

(nie stanowi obowiązku). Zamawiający uważa warunek określony w cz. II pkt 3.1.3. SWZ  

w obecnym kształcie za wystarczający, adekwatny i odpowiedni względem potrzeb i funkcji  

tej instytucji proceduralnej. Zaznacza się również, iż na bazie informacji zawartych w SWZ 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia winien mieć świadomość 

konieczności posiadania stosownych zasobów (w tym finansowych) i ponoszenia  

określonych ciężarów w kontekście m.in. wskazanego umownie sposobu finansowania tego 

zadania, jako że w szczególności Wykonawca, którego oferta zostanie w tym postępowaniu 

wybrana jako najkorzystniejsza, zawierając umowę złoży jednocześnie oświadczenie  

i zobowiąże się do zapewnienia finansowania inwestycji w zakresie objętym określonymi 

umownie etapami w okresie poprzedzającym wypłatę środków nimi określonych  

(tzn. wypłatę transz określonych w umowie). Biorąc pod uwagę zaciągane umową 

zobowiązania Zamawiający zakłada zatem, iż o niniejsze zamówienie będą się ubiegali 

Wykonawcy przygotowani w należyty sposób do realizacji tego zamówienia, przy czym  

nie widzi potrzeby weryfikowania już na etapie procedury przetargowej kontekstu posiadania 

zdolności / zasobów w zakresie wyższym / większym, iż zostało to określone w SWZ.   

 

Pytanie nr 185: 

Ze względu na sporządzenie rzetelnej wyceny Wykonawca wnosi o zmianę terminu składania 

ofert na dzień  12.01.2023 Sporządzenie oferty w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, ze względu na brak aktualnych ofert dostawców i wykonawców robót,  

którzy z powodu zmian cenników na przełomie roku 2022/2023 nie aktualizują cen  

ofert przedstawionych na początku okresu przygotowania oferty, jest obarczone dużym 

błędem, co będzie przekładało się na złożone Zamawiającemu oferty. 
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Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 182.  

 
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. 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 – 24.01.2023 r. godz. 10:00 

Termin wniesienia wadium – 24.01.2023 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert  – 24.01.2023 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 03.01.2023 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. 

 
IV. 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 03.01.2023 r.), 

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 03.01.2023 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 03.01.2023 r. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

 

 

 

Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 
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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).  
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