
   
 

 
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, 16.01.2023 r. 

 ZDW/PW/2023/435/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, 5 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 11: 

Prosimy Zarządcę drogi o wskazanie pojazdu miarodajnego dla którego należy zaprojektować 

geometrię poszczególnych dróg i skrzyżowań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dla obwodnicy i skrzyżowań objętych przedmiotem niniejszego 

zamówienia należy zapewnić przejezdność dla wszystkich pojazdów miarodajnych 

wskazanych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r.  

Natomiast dla dróg dodatkowych należy zapewnić przejezdność dla pojazdu komunalnego  

PK oraz ciągnika rolniczego CR2. 

 

Pytanie nr 15: 

Przedłożony plan sytuacyjny nie uwzględnia niezbędnych poszerzeń na dodatkowych 

jezdniach. Czy Wykonawca w ramach wyceny ma przewidzieć poszerzenia dróg czy też 

należy odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie widzi potrzeby wykonywania poszerzeń na drogach 

dodatkowych, ponieważ są to drogi wewnętrzne, w związku z czym nie ma potrzeby 

uzyskiwania odstępstwa do przepisów techniczno-budowlanych w tym zakresie. Jednocześnie 

zaznacza się, iż Wykonawca winien przewidzieć mijanki na jezdniach dodatkowych 

zlokalizowanych po stronie prawej (północnej) projektowanej obwodnicy – na jezdni 

dodatkowej na odcinku od km 0+000 do km 0+515 w ilości 1 szt., a na jezdni dodatkowej  

na odcinku od km 0+605 do drogi powiatowej nr 1274K w ilości 3 szt. 

 

Pytanie nr 16: 

Prosimy o informację co oznacza gruba czerwona przerywana linia oraz gruba fioletowa 

przerywana linia na plikach Rys.VIII-1 Plan sytuacyjny - wariant W8-9p- popr.18.05.2022  

i Rys.VIII-2 Plan sytuacyjny - wariant W8-9ppopr. 18.05.2022? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej 

przedsięwzięcia (KIP) legenda poszczególnych oznaczeń jest następująca (cyt.): gruba 

czerwona linia – linia z przewidywanym terenem, na którym realizowane będzie 

przedsięwzięcie; gruba fioletowa linia – obszar terenu znajdujący się w odległości 100 m  

od granicy przedsięwzięcia; gruba zielona linia – linia zakresu oddziaływania przedsięwzięcia. 

 

Pytanie nr 17: 

Prosimy o informację czy przedstawiono geometria skrzyżowań zapewnia odpowiednią 

przejezdność dla pojazdów miarodajnych. Jeśli nie to czy zmiana parametrów rond na większą 

będzie stanowić roboty dodatkowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dla obwodnicy i skrzyżowań objętych przedmiotem niniejszego 

zamówienia należy zapewnić przejezdność dla wszystkich pojazdów miarodajnych 

wskazanych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r.  

Natomiast dla dróg dodatkowych należy zapewnić przejezdność dla pojazdu komunalnego  

PK oraz ciągnika rolniczego CR2. 

 

Pytanie nr 21: 

Prosimy o wskazanie lokalizacji zbiornika retencyjnego i jego dokładnej powierzchni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wskazany w pytaniu zbiornik nie jest zbiornikiem retencyjnym,  

a zbiornikiem dla płazów. Przewiduje się lokalizację zbiornika po północnej stronie mostu  

na rz. Szreniawa, przy zachodnim jej brzegu, na działce rolnej z oznaczeniem Ł III.  

Ma być to zbiornik gruntowy o łagodnych skarpach max. 1:3, humusowany z obsianiem  

trawą, o powierzchni 500 m2 (5 AR) i głębokości zmiennej 1,5 m – 0,2 m, przeznaczony  

pod siedlisko płazów.  

 

Pytanie nr 28: 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie kryteriów wyboru Zwycięzcy Przetargu przez 

wskazanie, co dokładnie oznaczają przedziały wskazane w SWZ część opisowa, pkt V.2.3) / 

str.38. Wg ww. zapisów np. Wykonawca który zadeklaruje wymianę w-wy ścieralnej  

gdy powierzchnia napraw „będzie większa niż 1% i ≤ 2%” otrzyma 20 pkt. Wg PFU  

[np. pkt 1.4.1.3, akapit ostatni, str.25] wykonanie wymiany winno nastąpić, po przekroczeniu 

zadeklarowanej powierzchni łat. SWZ nie precyzuje, czy wobec deklaracji dotyczącej 

przedziału powierzchni napraw/łat wybór z niego konkretnej wartości [skutkującej 

koniecznością ww. wymiany] będzie należał do Zamawiającego, czy też do Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w jego ocenie zapisy SWZ i PFU są spójne i precyzyjne.  

Wskazuje się, że wykonanie wymiany warstwy ścieralnej na odcinku długości 1 km  

będzie dokonywane w przypadku przekroczenia zadeklarowanej w ofercie procentowej 

powierzchni łat. Zamawiający wyjaśnia również, że ze złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia / deklaracji ofertowej wynika jego zobowiązanie do wykonania napraw  

po przekroczeniu zadeklarowanej powierzchni łat. Ponadto wskazuje się, iż w przypadku 

zaistnienia na długości 1 km większej powierzchni napraw niż 5 %, również konieczne  

będzie wykonanie wymiany całej powierzchni warstwy ścieralnej.                                 

      

Pytanie nr 40: 

Prosimy Zarządcę drogi o wskazanie pojazdu miarodajnego dla którego należy zaprojektować 

geometrię poszczególnych dróg i skrzyżowań. 
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Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 11. 

 

Pytanie nr 44: 

Przedłożony plan sytuacyjny nie uwzględnia niezbędnych poszerzeń na dodatkowych 

jezdniach. Czy Wykonawca w ramach wyceny ma przewidzieć poszerzenia dróg czy też 

należy odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 15. 

 

Pytanie nr 45: 

Prosimy o informację co oznacza gruba czerwona przerywana linia oraz gruba fioletowa 

przerywana linia na plikach Rys.VIII-1 Plan sytuacyjny - wariant W8-9p- popr.18.05.2022 

i Rys.VIII-2 Plan sytuacyjny - wariant W8-9p- popr.18.05.2022? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 16. 

 

Pytanie nr 46: 

Prosimy o informację czy przedstawiono geometria skrzyżowań zapewnia odpowiednią 

przejezdność dla pojazdów miarodajnych. Jeśli nie to czy zmiana parametrów rond na większą 

będzie stanowić roboty dodatkowe? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 17. 

 

Pytanie nr 50: 

Prosimy o wskazanie technologii wykonania, lokalizacji, funkcji zbiornika wodnego i jego 

dokładnej powierzchni. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 21. 

 

Pytanie nr 56: 

Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją przyrodniczą, która wskazywałaby lub nie,  

na występowanie w rejonie inwestycji (przykładowo - w obrębie rzeki, koronach drzew 

kolidujących z inwestycją) siedlisk zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową, 

na których chociażby transport, przemieszczanie czy płoszenie wymagane jest uzyskanie 

odstępstw Generalnego lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska? Jeżeli tak 

wnosimy o udostępnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w kontekście przedmiotowego pytania udostępnia w załączeniu do niniejszego 

pisma raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami – 

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 16.01.2023 r.  

 

Pytanie nr 57: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga wykonania badań 

archeologicznych przy stanowisku AZP 99-60/46 – Opatkowice st.3, mimo iż znajduje się  

ono poza zakresem robót wynikających z przedstawionej koncepcji. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż według raportu o oddziaływaniu na środowisko kulturowe 

dotyczącego zadania budowy II etapu obwodnicy Proszowic wykonanego przez archeologa 

wskazane w pytaniu stanowisko nie koliduje z inwestycją. Wobec powyższego informuje  

się, iż wykonanie badań archeologicznych przy stanowisku AZP 99-60/46 – Opatkowice st. 3  

w ramach realizacji niniejszego zamówienia nie jest wymagane. 

 

Pytanie nr 58: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga wykonania badań 

archeologicznych przy stanowisku AZP 99-60/98 – Stogniowice st.1, mimo iż znajduje się  

ono poza zakresem robót wynikających z przedstawionej koncepcji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż według raportu o oddziaływaniu na środowisko kulturowe 

dotyczącego zadania budowy II etapu obwodnicy Proszowic wykonanego przez archeologa 

wskazane w pytaniu stanowisko znajduje się w strefie oddziaływania inwestycji,  

ale bezpośrednio nie koliduje z inwestycją. Wobec powyższego informuje się,  

iż wykonanie badań archeologicznych przy stanowisku AZP 99-60/98 – Stogniowice st. 1  

w ramach realizacji niniejszego zamówienia nie jest wymagane. 

 

Pytanie nr 59: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga wykonania badań 

archeologicznych przy stanowisku AZP 100-60/28 – Jakubowice st.5, mimo iż znajduje się  

ono poza zakresem robót wynikających z przedstawionej koncepcji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż według raportu o oddziaływaniu na środowisko kulturowe 

dotyczącego zadania budowy II etapu obwodnicy Proszowic wykonanego przez archeologa 

wskazane w pytaniu stanowisko nie koliduje z inwestycją. Wobec powyższego informuje  

się, iż wykonanie badań archeologicznych przy stanowisku AZP 100-60/28 – Jakubowice st. 5 

w ramach realizacji niniejszego zamówienia nie jest wymagane. 

 

Pytanie nr 60: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga wykonania badań 

archeologicznych przy stanowisku AZP 99-60/46 – Jakubowice st.1, mimo iż znajduje się ono 

poza zakresem robót wynikających z przedstawionej koncepcji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż według raportu o oddziaływaniu na środowisko kulturowe 

dotyczącego zadania budowy II etapu obwodnicy Proszowic wykonanego przez archeologa 

wskazane w pytaniu stanowisko nie koliduje z inwestycją. Wobec powyższego informuje  

się, iż wykonanie badań archeologicznych przy stanowisku AZP 99-60/46 – Jakubowice st. 1 

w ramach realizacji niniejszego zamówienia nie jest wymagane. 

 

Pytanie nr 61: 

Koncepcja drogi przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie działki 231/4 wpisanej do Rejestru 

Zabytków pod numerem A-695. Czy Zamawiający otrzymał od Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków wytyczne działań potrzebnych wokół ww. terenu? Jeśli tak, to jakie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie otrzymał od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

wytycznych odnośnie działań potrzebnych wokół terenu, o którym mowa w pytaniu. 

Zamawiający otrzymał jedynie ogólne warunki opisane w piśmie z 26.05.2020 r., które  
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stanowi załącznik do koncepcji projektowej zamieszczony / udostępniony w ramach OPZ  

(zał. nr 1 SWZ). 

 

Pytanie nr 65: 

Wykonawca prosi o specyfikację „niewielkiego zbiornika wodnego – kilka arów”, który  

w decyzji środowiskowej opisany jest, jako „siedlisko przyjazne dla płazów, o odpowiedniej 

głębokości, nasłonecznieniu i łagodnym nachyleniu stref brzegowych”. Prosimy  

o wyspecyfikowanie wymagań ww. zbiornika. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zbiornik dla płazów, o którym mowa w pytaniu, należy wykonać 

zgodnie z informacjami wskazanymi w odpowiedzi na pytanie nr 21. 

 

Pytanie nr 67: 

Z rysunków wybranej koncepcji wynika, że w miejscu początku trasy (rondo przy DW775  

i 776) ciąg pieszo-rowerowy został poprowadzony około 200m poza obrys projektowanej 

inwestycji. Budowa ww. ciągu pieszo-rowerowego nie jest również wyszególniona wśród  

robót budowlanych PFU. Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy ww.ciąg pieszo-rowerowy  

jest przedmiotem Przetargu. Jeśli tak, to prosimy o specyfikację techniczną oraz projektową 

ciągu pieszo-rowerowego. Prosimy również o potwierdzenie, że w obecnym pasie drogowym 

jest wystarczająco dużo miejsca na poprowadzenie ciągu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zaznaczony na planie sytuacyjnym (Wariant 8 rys. nr VIII-1)  

ciąg pieszo-rowerowy poprowadzony wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej nr 775 od strony 

miasta Proszowice nie jest objęty przedmiotem niniejszego zamówienia.  

 

Pytanie nr 68: 

Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający będzie wymagał zatwierdzenia przebiegu  

i specyfikacji technicznej planowanego dojazdu do Oczyszczalni Ścieków z Wodociągami 

Proszowickimi.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji niniejszego zamówienia nie jest wymagane  

zatwierdzenie przebiegu i specyfikacji technicznej planowanego dojazdu do oczyszczalni 

ścieków z Wodociągami Proszowickimi. Dojazd będzie odbywał się jezdnią dodatkową 

połączoną z drogą powiatową nr 1274K uwzględnioną na planie sytuacyjnym w koncepcji 

programowej. 

 

Pytanie nr 70: 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji przetargowej w formie edytowalnej (np. dwg) w 

szczególności: koncepcje przebiegu, profil podłużny (niweleta), przekroje poprzeczne ... (itd.) 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 (zawarta w piśmie z dnia 29.11.2022 r. zn. ZDW/ 

PW/2022/8965/DN4/AK zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania) oraz 

odpowiedź na pytanie nr 3 (zawarta w piśmie z dnia 20.12.2022 r. zn. ZDW/PW/2022/ 

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

 

Pytanie nr 71: 

Czy Inwestor jest w posiadaniu dokumentacji wybudowanej w I etapie obwodnicy Proszowic, 

w szczególności dokumentacji związanej z budową ronda (DW776 i DW775) w km 0+000 

projektowanej obwodnicy (etap II) w tym: drogowa, energetyczna, oświetleniowa, gazowej, 
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wodociągowej? Czy Inwestor udostępni w/w dokumentację w ramach postępowania 

przetargowego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w kontekście przedmiotowego pytania udostępnia w załączeniu do niniejszego 

pisma posiadaną dokumentację projektową dla wybudowanego I etapu obwodnicy Proszowic 

– 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 16.01.2023 r.  

 

Pytanie nr 73: 

Załącznik do PFU „Zal_nr_2 do PFU_System referencyjny - zasady stosowania”, plik:  

„zał. nr 7 do SZR Operat wodno-prawny” dotyczy innego postępowania. Proszę o wskazanie 

przyczyny znajdowania się pliku w dokumentacji przetargowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokument pn. zał. nr 7 do SZR Operat wodno-prawny zawarty  

w pliku pn. Zal_nr_2 do PFU_System referencyjny - zasady stosowania został omyłkowo 

udostępniony / zamieszczony na gruncie przedmiotowego postępowania – dokument  

ten nie dotyczy zamówienia stanowiącego jego przedmiot. Mając powyższe na uwadze 

Zamawiający niniejszym koryguje zaistniały omyłkowo błąd udostępniając w załączeniu  

do niniejszego pisma poprawny plik pn. Zal_nr_2 do PFU_System referencyjny -  

zasady stosowania, który nie zawiera przywołanego niepotrzebnego dokumentu operatu  

wodno-prawnego – przedmiotowy plik zamieszczony jest w linku do załączników  

pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp20/postepowanie122_22.zip w folderze  

pn. załączniki do pisma z dnia 16.01.2023 r.  

 

Pytanie nr 75: 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych systemowych rozwiązań w ramach 

wykonania przepustów przeciwpowodziowych, o ile zostanie zachowane światło opisane  

w Decyzji Środowiskowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza się zastosowanie innych systemowych rozwiązań  

w ramach wykonania przepustów przeciwpowodziowych, o ile zostaną zachowane  

wymagania dotyczące światła określone w decyzji środowiskowej. Ponadto wskazuje się,  

iż należy przewidzieć, że przepusty te będą pełnić również funkcję przejść dla zwierząt,  

w szczególności płazów oraz małych i średnich ssaków (w tym zakresie patrz odpowiedź  

na pytanie nr 112).  

  

Pytanie nr 76: 

Proszę o informację w jakim terminie realizowana jest/będzie ścieżka rowerowa Eurovelo 11? 

Proszę o informację kto jest Wykonawcą wskazanego fragmentu przecinającego inwestycję, 

kto będzie odpowiedzialny za koordynację obu inwestycji (Eurovelo oraz Budowa Obwodnicy 

Proszowic ETAP 2). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż inwestycja obejmująca budowę ścieżki rowerowej EuroVelo 11  

na odcinku zlokalizowanym na terenie Gminy Proszowice przewidziana jest do realizacji  

w terminie do końca 2023 r., a więc winna zakończyć się przed rozpoczęciem robót  

objętych niniejszym zamówieniem. Wykonawcą tej inwestycji jest PRODiM Sp. z o.o.  

ul. Blokowa 14, 31-752 Kraków. W ramach zadania budowy II etapu obwodnicy  

Proszowic jego Wykonawca zobowiązany będzie do rozbiórki fragmentu ścieżki rowerowej 
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Eurovelo 11 w miejscu kolizji z budowaną obwodnicą w granicach terenu przejętego  

pod obwodnicę.  

 

Pytanie nr 77: 

Proszę o informację, czy Docelowa Organizacja Ruchu objemuje zakres w ZRID czy będzie 

obejmować również zakres poza ZRID - w szczególności teren w rejonie wybudowanego 

ronda w etapie I (zmiana tablic itp.) 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że projekt docelowej organizacji ruchu będzie obejmował również 

zakres sieci dróg, na których nastąpią zmiany w oznakowaniu w związku z wybudowanym  

II etapem obwodnicy Proszowic – zgodnie z pkt 1.4.9 lit. d PFU (str. 31) (cyt.) po oddaniu 

obwodnicy do użytkowania należy wprowadzić zmiany oznakowania (tablice drogowskazowe  

i przeddrogowskazowe) na sieci dróg istniejących – zgodnie z zatwierdzonym projektem. 

 

Pytanie nr 78: 

Czy konieczny jest odestęp pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem w rejonie ronda  

DW z DP? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem w rejonie ronda  

na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej nie jest konieczny jakikolwiek odstęp – 

obydwa ciągi mogą przylegać do siebie. 

 

Pytanie nr 79: 

Czy Zamawiający przewiduje remont nawierzchni istniejącego ronda poza obszarem 

włączenia nowego wlotu w ramach tego zadania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji niniejszego zamówienia nie przewiduje się 

remontu nawierzchni istniejącego ronda poza obszarem włączenia nowego wlotu. 

 

Pytanie nr 80: 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych systemowych rozwiązań w ramach 

wykonania wygrodzeń herpetologicznych niż określone w PFU? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 55 (zawarta w piśmie z dnia 03.01.2023 r. zn. ZDW/PW/2023/ 

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

 

Pytanie nr 81: 

Proszę o informację, czy Zamawiający posiada dokumentację dotyczącą przebiegu budowanej 

kanalizacji sanitarnej. Proszę o wskazanie Wykonawcy oraz Nadzoru (Inwestora) inwestycji  

w celu koordynacji prac związanych z zabezpieczeniem KS. Proszę o podanie średnicy,  

czy zakładana jest przebudowa kanału, żeby przecięcie z projektowaną obwodnicą było pod 

kątem zbliżonym do prostego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w kontekście przedmiotowego pytania udostępnia posiadaną dokumentację 

dotyczącą wybudowanej kanalizacji sanitarnej w obrębie terenu realizacji niniejszego 

zamówienia (załącznik nr 4). Inwestorem zadania była Gmina Proszowice, natomiast 

Wykonawcą przedmiotowych robót był MUR-BET Adam Dumana i Wspólnicy Sp. J.  

33-318 Gródek nad Dunajcem 99. Kanał został wybudowany z następujących rur: 

przewodowa: PE100 RC PN10 SDR17 DN 90 i ochronna: PE100 RC PN16 SDR 11  

DN 160. Ponadto Zamawiający informuje, iż dopuszcza się pozostawienie zabudowanego 
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kanału sanitarnego w istniejącej lokalizacji pod warunkiem zaprojektowania rozwiązania 

geometryczno-konstrukcyjnego niekolidującego z tym kanałem i możliwością jego obsługi.         

 

Pytanie nr 82: 

Proszę o doprecyzowanie parametrów zbiornika wodnego, jaki zgodnie z PFU (pkt. I.1.1.II.d) 

oraz DŚU (pkt. I.B.28) należy wykonać w pobliżu stref brzegowych Szreniawy. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 21. 

 

Pytanie nr 83: 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wyników badań gruntowo-wodnych terenu budowy - 

na potrzeby związane z oszacowaniem kosztu realizacji prac objętych Zamówieniem  

(tj. głównie posadowienia obiektów mostowych i wzmocnienia podłoża pod konstrukcje 

drogowe). Dokumentacja z badań podłoża udostępniona przez Zamawiającego (zał. 9  

do PFU) wydaje się nie obejmować Wariantu 8 [przebiegu] obwodnicy - określającego  

te prace (PFU pkt 1.1; str.3), a obejmować inne jej Warianty (1-4 i 7), np. do niego zbliżone 

(np. Wariant 2). 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3 (zawarta w piśmie z dnia 20.12.2022 r. zn. ZDW/PW/2022/ 

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

 

Pytanie nr 84: 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ryzyko wystąpienia na terenie budowy innych 

warunków niż określone dokumentacją geotechniczną (zał. 13 do PFU) jest ryzykiem 

Zamawiającego. Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy 

według Wariantu 8 (PFU pkt 1.1; str.3). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż każdy przypadek wystąpienia na terenie budowy innych warunków 

niż określone dokumentacją geotechniczną będzie analizowany w ramach obowiązujących 

regulacji prawnych odrębnie / indywidualnie pod katem ewentualnych robót dodatkowych. 

 

Pytanie nr 85: 

Wg PFU (pkt 1.1; str.3) „przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie 

obwodnicy według Wariantu 8”. Zwracamy się z prośbą o informację, czy w przypadku 

niezgodności określonych nim rozwiązań i parametrów z przepisami technicznymi cena 

ofertowa winna obejmować koszty dostosowania ww. rozwiązań i parametrów do tych 

przepisów. 

Przykładowo: wniesienie spodu konstrukcji mostu przez rz. Szreniawę ponad  

grunt (określone tym Wariantem) wydaje się niezgodne z przepisami dotyczącymi wysokości:  

- dróg dojścia/dostępu do łożysk (dla przyczółka A), - przejść dla zwierząt (zapisy  

DS, pkt 27; str. 7 – dotyczące dostosowania przestrzeni pod-mostowej do „migracji  

dla wszystkich grup zwierząt”), a dodatkowo także z przepisami dotyczącymi skrajni  

pionowej (dla drogi serwisowej w rejonie przyczółka F). 

Koszty dostosowania ww. rozwiązań i parametrów do tych przepisów będą się wiązać 

przykładowo z podniesieniem niwelety (a w konsekwencji zwiększeniem ilości nasypów 

drogowych itd.) i/lub zmniejszeniem wysokości konstrukcyjnej mostu. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż koncepcja została opracowana w oparciu o analizę hydrologiczno-

hydrauliczną wykonaną dla przedmiotowego zadania, uzgodnioną wstępnie przez  

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW). Uwzględniane w ramach 

opracowywanej w toku realizacji niniejszego zamówienia dokumentacji projektowej 

rozwiązania projektowe winny być zgodne z tą analizą, aktualnie obowiązującymi przepisami 

prawymi oraz zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

Pytanie nr 86: 

W związku z zapisem PFU (pkt 1.1; str.3) „przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie  

i wybudowanie obwodnicy według Wariantu 8” z wracamy się z prośbą o wskazanie,  

które z określonych nim rozwiązań i parametrów będą dla Wykonawcy wiążące.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż do obowiązków Wykonawcy niniejszego zamówienia należy 

zaprojektowanie obwodnicy według wariantu nr 8 w oparciu o rozwiązania i parametry 

określone w PFU, koncepcji programowej i decyzji DUŚ, przy uwzględnieniu dostosowania 

przedmiotu opracowania do obowiązujących przepisów prawa, które są wiążące dla 

Wykonawcy. Ponadto dla potrzeb opracowania dokumentacji zalecane jest zapoznanie się  
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i adekwatne stosowanie wytycznych projektowania dróg i mostów rekomendowanych przez 

ministra właściwego ds. transportu na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, 

tzw. WIS (wzorce i standardy).  

 

Pytanie nr 87: 

Zwracamy się z prośbą o informację, czy ryzyko niezgodności rozwiązań i parametrów 

technicznych wskazanych w PFU (w tym m.in. w przywołanym tam Wariancie W8 Koncepcji 

Projektowej) z: a. przepisami technicznymi (wraz z ryzykiem braku uzyskania zgody  

na odstępstwo od nich) b. DS c. innymi uwarunkowaniami niezależnymi od Wykonawcy  

(np. oczekiwaniami społeczności lokalnej) jest ryzykiem Zamawiającego, czy Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż do obowiązków Wykonawcy niniejszego zamówienia należy 

zaprojektowanie obwodnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami  

PFU i treścią decyzji DUŚ – ryzyka w tym zakresie leżą po stronie Wykonawcy zamówienia.  

 

Pytanie nr 88: 

w związku z zauważeniem błędu pisarskiego w ostatnim z pytań, które to przesłałem w formie: 

Zwracamy się z prośbą o informację, czy ryzyko niezgodności rozwiązań i parametrów 

technicznych wskazanych w PFU (w tym m.in. w przywołanym tam Wariancie W8 Koncepcji 

Projektowej) z: a. przepisami technicznymi (wraz z ryzykiem braku uzyskania zgody  

na odstępstwo od nich) b. DS c. innymi uwarunkowaniami niezależnymi od Wykonawcy  

(np. oczekiwaniami społeczności lokalnej) jest ryzykiem Zamawiającego, czy Wykonawcy. 

a które winno brzmieć:  

Zwracamy się z prośbą o informację, czy ryzyko niezgodności rozwiązań i parametrów 

technicznych wskazanych w PFU pkt 1.1; str.3, (tj. w przywołanym tam Wariancie W8 

Koncepcji Projektowej) z: a. przepisami technicznymi (wraz z ryzykiem braku uzyskania zgody 

na odstępstwo od nich) b. DS c. innymi uwarunkowaniami niezależnymi od Wykonawcy  

(np. oczekiwaniami społeczności lokalnej) jest ryzykiem Zamawiającego, czy Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 87. 

 

Pytanie nr 93: 

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie następujących rozbieżności. W obrębie koncepcji,  

przy rondzie na przecięciu z drogą powiatową DP 1274K, istnieje przepust który nie jest  

ujęty do przebudowy w PFU. Czy w  ramach procedowanego zadania Zamawiający  

będzie wymagał jego pełną przebudowę  wraz z dostosowaniem światła przepustu  

do obowiązujących przepisów, czy tez wystarczy w wycenie ująć jego przedłużenie  

bez zmiany światła  przepustu. Czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą stanu technicznego 

tego obiektu? Jeśli tak, prosimy o jej dołączenie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż przepust pod drogą powiatową (Przepust 10) należy wykonać  

jako przepust o takich parametrach, jak pozostałe przepusty powodziowe – stanowi  

on ważny element w zapewnieniu przepływu wody powodziowej, wynikający z analizy 

hydrauliczno-hydrologicznej. Dno przepustu założono na rzędnej dna istniejącego rowu.  

W związku z tym w projekcie przewidzieć należy wyniesienie ronda o ok. 1 m w stosunku  

do rzędnych zamieszczonych w koncepcji projektowej wraz z dojazdami do ronda na drodze 

powiatowej, umożliwiając w ten sposób zabudowę przepustu powodziowego w miejscu 

założonym na planie sytuacyjnym. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż na wlocie 

południowym DP 1274K do projektowanego ronda, w sąsiedztwie przepustu P10, w 2022 r. 

został wybudowany przez prywatnego inwestora zjazd na działkę 60/3, którego przebudowę 
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niniejsze zamówienie obejmuje z uwagi na potrzebę skorygowania niwelety drogi powiatowej. 

W związku z koniecznością przebudowy zjazdu Zamawiający udostępnia w załączeniu  

do niniejszego pisma dokumentację, na podstawie której został on wybudowany – 

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 16.01.2023 r. 

 

Pytanie nr 94: 

W dniu 21.09.2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych – prosimy o potwierdzenie, 

że projekt budowlany należy opracować zgodnie z nowym rozporządzeniem (pomimo,  

że koncepcja została opracowana wg. starego rozporządzenia). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w ramach OPZ wyraźnie wskazane zostało, iż dokumentacja 

projektowa, której opracowanie objęte jest przedmiotem niniejszego zamówienia, winna  

zostać zrealizowana zgodnie i przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa,  

tzn. również rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie  

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Nadmienia się przy tym,  

iż w kontekście zakresów technicznych nieuregulowanych w przywołanym rozporządzeniu  

lub WiS (wzorcach i standardach) projektowane rozwiązania podlegać będą akceptacji  

ze strony Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 95: 

W dniu 21.09.2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych – prosimy o określenie 

podstawowych parametrów technicznych projektowanej drogi w oparciu o nowe 

rozporządzenie (prędkość do projektowania, pojazd/pojazdy miarodajne, szerokość jezdni, 

pobocza, etc.). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż parametry geometryczne projektowanej drogi na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej dobiera Projektant w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa, wytyczne i oraz zapisy PFU. Dla obwodnicy i skrzyżowań należy  

zapewnić przejezdność dla wszystkich pojazdów miarodajnych z załącznika nr 1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. Dla dróg dodatkowych należy 

zapewnić przejezdność dla pojazdu komunalnego PK oraz ciągnika rolniczego CR2.  

Do projektowania należy przyjąć prędkość standardową, a w przypadku braku możliwości 

zaprojektowania obwodnicy dla prędkości standardowej należy zastosować tzw. Trudne 

warunki w celu doboru prędkości w powiązaniu z przyjętymi na etapie koncepcji projektowej 

rozwiązaniami projektowymi. 

 

Pytanie nr 96: 

W dniu 21.09.2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych – czy Zamawiający 

wymaga obligatoryjnego stosowania tzw. WiS (wzorców i standardów)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w kontekście zakresów technicznych nieuregulowanych 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów  

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych lub WiS (wzorcach i standardach) 

projektowane rozwiązania podlegać będą akceptacji ze strony Zamawiającego. Patrz  

również odpowiedź na pytanie nr 6 (zawarta w piśmie z dnia 20.12.2022 r. zn. ZDW/PW/ 
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2022/9498/DN4/AK zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania) oraz odpowiedź 

na pytanie nr 86. 

 

Pytanie nr 97: 

Czy Zamawiający wymaga przygotowania Audytu BRD? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wymagane jest przygotowanie audytu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz po zakończeniu budowy. 

 

Pytanie nr 98: 

Czy Zamawiający wymaga opracowania aktualizacji prognozy ruchu?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wymagane jest w ramach realizacji niniejszego zamówienia 

opracowanie aktualizacji prognozy ruchu. 

 

Pytanie nr 99: 

Czy Zamawiający wymaga sprawdzenia przepustowości skrzyżowań?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wymagane jest w ramach realizacji niniejszego zamówienia 

sprawdzenie przepustowości skrzyżowań. 

 

Pytanie nr 100: 

Czy ewentualna procedura uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych 

zostanie wyłączona z okresu projektowania z uwagi na trudny do określenia czas uzyskania 

odstępstw i uzgodnień  z tym związanych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje się wyłączania ex ante z terminu realizacji 

zamówienia jakichkolwiek kwestii, w tym okresu pozyskiwania ewentualnego odstępstwa  

od przepisów techniczno-budowlanych. Zaznacza się, iż w przypadku zaistnienia potrzeby 

uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych równolegle z trwaniem 

postępowania w tym przedmiocie mogą być wszakże zasadniczo realizowane przez 

Wykonawcę inne prace objęte zamówieniem (których realizacja nie jest zależna  

od uprzedniego pozyskania odstępstwa), m.in. pozyskiwanie niezbędnych pozwoleń  

i decyzji (np. pozwolenia wodnoprawnego), co pozwala na zoptymalizowanie toku  

realizacji zamówienia i wyeliminowanie / zminimalizowanie ewentualnych aspektów 

generowanych dodatkową procedurą w zakresie wpływu tegoż na termin realizacji 

zamówienia. Wskazuje się jednocześnie, iż możliwość zmiany (przedłużenia) terminu  

realizacji zamówienia została generalnie przewidziana w dokumentach zamówienia –  

zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ). 

 

Pytanie nr 103: 

Prosimy o informację, czy zdaniem Zamawiającego, biorąc pod uwagę opracowaną  

koncepcję oraz pozyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, konieczna  

będzie jej zmiana, pozyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie procedowania 

decyzji ZRID? Należy zauważyć, iż uwzględnienie powyższego (KIP, ROPŚ, inwentaryzacji 

przyrodnicza itp.) ma istotny wpływ na koszt opracowań projektowych, jak również termin 

realizacji zadania. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż na podstawie opracowanej wielowariantowej koncepcji został 

sporządzony wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Następnie  

w oparciu o rozwiązania koncepcyjne opracowany został raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. W dalszej kolejności wielowariantowa koncepcja  

w ramach przedmiotowego postępowania została punktowo zmieniona w wyniku  

opiniowania i uzgadniania warunków środowiskowych realizacji przedsięwzięcia w ramach 

oceny oddziaływania na środowisko. Było to związane z wezwaniem organów opiniujących,  

tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (RDOŚ) oraz Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW) w zakresie przedłożenia wyjaśnień  

i rozwiązań z zakresu ochrony środowiska w obrębie projektowanej obwodnicy oraz 

kompensacji przyrodniczej. W oparciu o przedłożone w tym kontekście stosowne  

materiały organy opiniujące uzgodniły warunki środowiskowe, w tym dotyczące kwestii 

migracji zwierząt. W oparciu o materiał zgromadzony w ramach prowadzonego  

postępowania środowiskowego organ uznał, że brak jest konieczności przeprowadzenia 

ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Uwzględniając powyższe Zamawiający 

informuje, iż wedle aktualnej wiedzy nie widzi przesłanek, które miałaby uzasadniać 

konieczność zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

(DUŚ) lub przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.    

 

Pytanie nr 104: 

Prosimy o potwierdzenie, iż most na potoku Jakubowickim jest poza zakresem opracowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że most na potoku Jakubowickim nie jest objęty zakresem 

opracowania stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia. 

 

Pytanie nr 105: 

Prosimy o informację, czy rozwiązania przedstawione w koncepcji są wiążące  

dla Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 86. 

 

Pytanie nr 106: 

Prosimy o potwierdzenie, iż dla przedmiotowego zadania nie należy projektować i wykonywać 

zbiorników retencyjnych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami koncepcji i decyzji DUŚ nie przewiduje  

się wykonania w ramach niniejszego zamówienia zbiorników retencyjnych – wykonać  

należy jedynie zbiornik dla płazów, którego zakres został określony w ramach odpowiedzi  

na pytanie nr 21. 

 

Pytanie nr 107: 

Prosimy o udostepnienie analizy hydrologiczno-hydraulicznej opracowanej na etapie 

koncepcji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w kontekście przedmiotowego pytania udostępnia w załączeniu do niniejszego 

pisma analizę hydrauliczno-hydrologiczną – przedmiotowy dokument zamieszczony jest  

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 16.01.2023 r. 
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Pytanie nr 108: 

Prosimy o podanie poziomu (rzędnej) wody 1%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w ramach analizy hydrologiczno-hydraulicznej podano poziom  

wody 0,5 % oraz następującą metodologię obliczeń. Zgodnie z art. 16 pkt 34 ustawy –  

Prawo wodne przez obszary szczególnego zagrożenia powodzią rozumie się obszary,  

na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1 %; obszary  

na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10 %;  

obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 

brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska,  

o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne; pas techniczny. Na podstawie 

Hydroportalu jako węzła krajowej infrastruktury informacji przestrzennej oraz centralnego   

punktu dostępowego do usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 04.03.2010 r.  

o infrastrukturze informacji przestrzennej, oraz innych informacji z zakresu gospodarowania 

wodami wynika, że nie opracowano jeszcze dla rz. Szreniawy map zagrożenia powodzią 

Jednakże zgodnie z art. 550. ust. 1 i 2 ustawy – Prawo wodne obowiązek uzgodnienia,  

o którym mowa w art. 166 ust. 2 tej ustawy, obejmuje obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią wynikające ze studiów ochrony przeciwpowodziowej, dla których nie opracowano 

map zagrożenia powodziowego. Dokonując uzgodnienia, o którym mowa wyżej, należy 

kierować się ustaleniami map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, 

ustaleniami wynikającymi ze studiów ochrony przeciwpowodziowej, dla obszarów, dla których 

nie zostały opracowane mapy zagrożenia powodziowego, lub analizami hydraulicznymi.  

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW) udostępniło model hydrauliczny  

w modelu MIKE11 zawarty w ramach projektu pn. Wielowariantowy program inwestycyjny 

wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zlewni  

rzeki Szreniawa opracowanego na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń  

Wodnych (poprzednika prawnego PGW) z zastrzeżeniem o braku możliwości wykorzystania 

przekrojów poprzecznych, czy warunków brzegowych, które były podstawą opracowania.  

W związku z powyższym opracowano model hydrauliczny w oprogramowaniu HEC-RAS  

na podstawie aktualnego numerycznego modelu terenu NMT o godłach: M-34-65A-d-2-2,  

M-34-65-B-c-1-1, M-34-65-B-c-1-2, M-34-65-B-c-1-3, M-34-65-B-c-1-4, M-34-65-B-c-2-1,  

M-34-65-Bc-2-2, M-34-65-B-c-2-3, M-34-65-B-c-2-4, M-34-65-B-c-3-1, M-34-65-B-c-3-2,  

M-34- 65-B-c-3-3, M-34-65-B-c-3-4, M-34-65-B-c-4-1, M-34-65-B-c-4-2, M-34-65-B-c-4-3,  

M-34-65-B-c-4-4 na podstawie licencji udzielonej Hydroinżprojekt – Nowoczesna Inżynieria 

Środowiska Adrian Szelka. Tak przygotowany model skalibrowano do przepływu p = 1 % 

przedstawionego w powyższym modelu, przyjmując za warunki brzegowe obliczenia 

wykonane metodą empiryczną (w myśl przepisów prawa miejscowego wynikających  

z rozporządzenia nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 

z dnia 16.01.2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły) 

przy uwzględnieniu cofki rz. Wisły odczytanej na podstawie map zagrożenia powodzią  

równej 184,01 m n.p.m. – jest to konieczne ze względu na obowiązek wynikający z treści  

pkt 1.3.4.4 załącznika nr 1 rozporządzenia MTiGM statuującego, iż jeżeli przeprawa  

drogowa (tutaj planowana obwodnica) projektowana jest na odcinku ujściowym rzeki,  

należy rozpatrzyć wpływ wezbrania na rzece głównej na podniesienie się zwierciadła wody  

w przekroju przeprawy. Po skalibrowaniu modelu dla p = 1 % obliczenia przeprowadzono  

dla prawdopodobieństwa p = 0.5 %, gdyż jest to przepływ miarodajny dla przyszłych  

obiektów budowanych w ciągu planowanej obwodnicy (obiekt mostowy), jak również w celu 

możliwości porównania wyników musiał on korelować z wykonanymi na wcześniejszych 

etapach obliczeniami wykonanymi w 2016 r. w ramach opracowania pn. Analizy wariantowe 

wpływu planowanej obwodnicy Proszowic na zagrożenie powodziowe. 
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Pytanie nr 109: 

Czy Zamawiający wymaga umocnienia nasypu drogowego do poziomu wody miarodajnej  

lub ponad ten poziom?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, iż nasyp  

drogowy nie wymaga umocnienia do poziomu wody miarodajnej, ani ponad ten poziom,  

w związku z czym w ramach realizacji niniejszego zamówienia nie jest konieczne wykonanie 

takiego umocnienia. 

 

Pytanie nr 110: 

Prosimy o określenie minimalnego wyniesienie korony drogi ponad rzędną wody miarodajnej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wyniesienie korony drogi powinno być zgodne z analizą 

hydrologiczno-hydrauliczną i aktualnymi przepisami prawa.  

 

Pytanie nr 111: 

Prosimy o informację czy spód konstrukcji obiektu mostowego należy wynieść 1 m powyżej 

wody miarodajnej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wyniesienie konstrukcji obiektu mostowego powinno być zgodne  

z analizą hydrologiczno-hydrauliczną, aktualnymi przepisami prawa oraz obowiązującymi 

decyzjami. 

 

Pytanie nr 112: 

Prosimy o informację czy przepusty przeciwpowodziowe mają pełnić funkcje przejścia  

dla płazów, a także małych i średnich zwierząt, o czym mowa w charakterystyce 

przedsięwzięcia, będącej załącznikiem do decyzji środowiskowej? Należy zauważyć,  

iż w przypadku przejść dla średnich zwierząt wymagana jest skrajnia pionowa ok. 3,5 m. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zaprojektowane przepusty hydrologiczne (przeciwpowodziowe) 

mają za zadanie przepuścić ewentualną, mogącą pojawić się, wodę powodziową rzeki 

Szreniawy, zapobiegając jej spiętrzeniu i podtopieniu terenów znajdujących się w rejonie 

projektowanej inwestycji. Dodatkowo przepusty te będą pełnić również funkcję przejść  

dla zwierząt, w szczególności płazów oraz małych i średnich ssaków. Projektowane  

przepusty nie będą zintegrowane z ciekami wodnymi. Migracja zwierząt będzie odbywać  

się po dnie przepustu przykrytym gruntem rodzimym. Takie rozwiązania zostały ustalone  

w ramach postępowania środowiskowego z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska  

w Krakowie (RDOŚ).  

   

Pytanie nr 113: 

Prosimy o informację czy obiekt mostowy ma pełnić funkcje przejścia dla wszystkich grup 

zwierząt, o czym mowa w decyzji środowiskowej? Należy zauważyć, iż w przypadku przejść 

dla średnich zwierząt wymagana jest skrajnia pionowa ok. 3,5 m, natomiast dla dużych 

zwierząt wymagana jest skrajnia pionowa ok. 5 m. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  

na środowisko oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) projektowany  

obiekt mostowy na rzece Szreniawa ma pełnić funkcję przejścia dla wszystkich grup  

zwierząt – takie rozwiązania zostały ustalone w ramach postępowania środowiskowego  

z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie (RDOŚ). 
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Pytanie nr 114: 

Prosimy o określenie minimalnego wyniesienia obiektu mostowego z uwagi na dostęp służb 

utrzymaniowych do łożysk obiektu. Czy należy przyjąć min. 1,9 m? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż łożyska obiektu są wyniesione ponad wodę miarodajną – dostęp  

dla służb utrzymaniowych jest zapewniony. 

 

Pytanie nr 115: 

Czy jezdnia dodatkowa (droga serwisowa) zlokalizowana po wschodniej stronie rzeki 

Szreniawa ma być przejezdna pod obiektem mostowym? Zgodnie z planem sytuacyjnym pod 

obiektem zaprojektowany jest plac do zawracania, a wg profilu podłużnego skrajnia pionowa 

pod obiektem w tym miejscu wynosi ok. 2,5 m.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż droga dodatkowa (droga serwisowa) pod obiektem zlokalizowana 

po wschodniej stronie rzeki Szreniawa nie musi być przejezdna – dostęp do działek 

ewidencyjnych po obydwu stronach drogi jest zapewniony. Zasadnym jest natomiast 

zaprojektowanie pod obiektem przejazdu dla rowerów i pieszych. 

 

Pytanie nr 116: 

W związku z zawartą w koncepcji informacją o planowanej budowie przepompowni wraz 

z przyłączem elektryczny oraz gazowym prosimy o udostępnienie dokumentacji w tym 

zakresie. Bez szczegółowych na powyższy temat Wykonawca nie jest w stanie rzetelnie 

wycenić zakresu robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w kontekście przedmiotowego pytania udostępnia w załączeniu do niniejszego 

pisma dokumenty zawierające mapy sytuacyjne z przyłączami elektrycznym i gazowym  

oraz sieci kanalizacyjnej do wykonanej przepompowni – 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 16.01.2023 r. 

 

Pytanie nr 117: 

Z uwagi na projektowane oświetlenie zatok autobusowych oraz przejścia dla pieszych prosimy 

o potwierdzenie, że oświetleniem należy objąć odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową  

nr 1274K do końca zakresu opracowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że projektowane oświetlenie zatok autobusowych należy 

przewidzieć na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1274K do końca zakresu 

opracowania. 

 

Pytanie nr 118: 

Prosimy o informację czy z jezdni dodatkowych należy zaprojektować i wykonać zjazd  

do każdej działki sąsiadującej z inwestycją? Czy tylko do działek, które taki zjazd posiadają 

w stanie istniejącym, a w wyniku realizacji inwestycji go utracą?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zjazdy do sąsiadujących działek z jezdniami dodatkowymi należy 

zaprojektować i wykonać tylko do działek, które taki zjazd posiadają w stanie istniejącym,  

a w wyniku realizacji inwestycji go utracą. 
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Pytanie nr 119: 

Prosimy o udostępnienie materiałów będących załącznikami do uzyskanej decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach (KIP, ROPS, zakres oddziaływania itp.). 

Odpowiedź: 

Zamawiający w kontekście przedmiotowego pytania udostępnia w załączeniu                                    

do niniejszego pisma kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) – przedmiotowy dokument 

zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp/ 

wzp20/postepowanie122_22.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 16.01.2023 r. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w kontekście odpowiedzi na pytanie  

nr 56 udostępniony został raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz  

z uzupełnieniami, natomiast zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zawarty  

jest w udostępnionym KIP.  

 

Pytanie nr 120: 

Prosimy o wytyczne w zakresie „wodoszczelnego muru oporowego”, o którym mowa 

w materiałach przetargowych. Czy przedmiotowy mur ma być zlokalizowany w projektowanym 

pasie drogowym? Jeśli nie to w ramach jakich obowiązków ma być wykonany? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż mur wodoszczelny należy zaprojektować w związku z zasięgiem 

wody powodziowej, która na tym obszarze, w przypadku wylania rzeki Szreniawa, nie powinna 

przedostać się na działkę 60/3 i powinna zostać skierowana do przepustu (km 1+978). 

Proponuje się wykonanie ściany szczelnej stalowej zwieńczonej oczepem żelbetowym  

lub ściany szczelnej winylowej, przy czym dopuszcza się również inną konstrukcję ściany, 

która spełni funkcję wodoszczelności. Ponadto Zamawiający informuje, że wodoszczelny  

mur oporowy ma być zlokalizowany w pasie drogowym i ma być objęty wnioskiem  

o wydanie decyzji ZRID. Patrz również 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 122: 

Prosimy o informację co Zamawiający rozumie przez ekstremalne warunki pogodowe, 

o których mowa  w lit. C pkt 3 na str. 9 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Czy Zamawiający potwierdza, że układ odwodnienia ma zostać zaprojektowany 

z uwzględnieniem takich właśnie warunków? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż odwodnienie drogi należy zaprojektować zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawymi oraz wydanymi decyzjami. 

 

Pytanie nr 124: 

Zgodnie z dokumentem pt. „Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)” opis przedmiotu  

zamówienia stanowią: - PFU - Dokumentacja projektowa - Pozostałe dokumenty (załączniki).  

W udostępnionych materiałach brak jest „dokumentacji projektowej”. Wnosimy o wyjaśnienie, 

o jakiej dokumentacji projektowej jest mowa w OPZ i jej dołączenie do dokumentacji 

zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wymienioną w zestawieniu elementów / składowych OPZ 

dokumentację projektową stanowią udostępnione w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ) załączniki  

nr 1 – 12 PFU. 

 

 

https://www.zdw/
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Pytanie nr 127: 

Co zamawiający rozumie pod pojęciem „przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom” 

(WU par. 4 ust. 17 lit g)?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego 

zamówienia należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia  

terenu kolidujących z inwestycją, w szczególności sieci gazowych, teletechnicznych, 

energetycznych,  wodociągowych, kanalizacyjnych i melioracyjnych. Po likwidacji kolizji  

tych sieci z realizowaną inwestycją, w celu umożliwienia przekazania sieci i urządzeń  

ich zarządcom, Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedłożenia odbioru technicznego 

zabezpieczenia lub przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia terenu oraz dokumentacji 

powykonawczej.  

 

Pytanie nr 128: 

Które konkretnie zrealizowane obiekty mają podlegać przekazaniu zgodnie z WU par. 4  

ust. 17 lit g? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 127. 

 

Pytanie nr 129: 

Dotyczy § 4 ust. 17 wzoru umowy. W kontekście konieczności ochrony robót przed 

uszkodzeniami oraz w związku wymaganiem „przekazania obiektów ich zarządcom” przed 

odbiorem końcowym wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający lub ww. zarządcy zamierza/ją 

rozpocząć użytkowanie jakiejkolwiek części lub elementu przedmiotu zamówienia przed 

dokonaniem końcowego odbioru robót, a jeśli tak to czy Zamawiający przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność za te obiekty do dnia ich przekazania zarządcom? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż określenie / ustalenie terminów wykonania przebudowy urządzeń 

obcych i uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją należy do Wykonawcy zamówienia  

i powinno zostać uwzględnione w harmonogramie realizacji zadania. Przedmiotowe  

terminy powinny zostać uzgodnione z zarządcami sieci. Z uwagi na fakt, że przebudowa 

dotyczyć będzie sieci i urządzeń będących w użytkowaniu, Wykonawca powinien  

zapewnić możliwość kontynuacji ich użytkowania po dokonaniu przebudowy, przed odbiorem 

końcowym. 

 

Pytanie nr 130: 

Dotyczy § 4 ust. 14 załącznika do SWZ – wzoru umowy. Wnosimy o wyjaśnienie i wyraźne 

wskazanie jakie inne nieobjetę umową roboty będą wykonywane na terenie budowy przez  

inny podmiot oraz przewidywany harmonogram prowadzenia tych robót? Zamawiający, 

w szczególności w ramach ryczałtowego charakteru wynagrodzenia oraz z uwagi na surowe 

kary za nieterminową realizację, nie może nakładać na wykonawcę niedoprecyzowanego 

obowiązku współdziałania z podmiotami trzecimi o nieznanym wykonawcy zakresie  

i konsekwencjach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zapis § 4 ust. 14 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) wprowadzony 

został na ewentualność / okoliczność i wypadek zaistnienia takiej sytuacji. Na obecny  

moment Zamawiający nie ma wiedzy, aby na terenie budowy miały działać inne  

podmioty / wykonawcy – za wyjątkiem aspektu realizacji obecnie na rzecz Zamawiającego  

w pobliżu inwestycji pn. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie 

Małopolskim: Zadanie nr 3 – EuroVelo 11 (EV11) – odcinek od granicy miasta Kraków  
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do styku z województwem świętokrzyskim w Gminie Proszowice – odcinek zlokalizowany  

na terenie Gminy Proszowice, w ramach której planowo w b.r. mają być wykonywane  

prace związane z budową odcinka ścieżki rowerowej EuroVelo 11 (EV11) w miejscu 

przecięcia przedmiotowej ścieżki rowerowej z projektowanym II etapem obwodnicy  

Proszowic w km 0+200 (kilometraż obwodnicy), w związku z czym teoretycznie może  

zaistnieć potrzeba skoordynowania jednostkowo konkretnych prac w terenie (patrz  

również odpowiedź na pytanie nr 76). W ramach przywołanego w pytaniu zapisu  

podkreślona została ewentualna możliwość równoczesnego wykonywania robót 

nieobjętych umową na terenie budowy przez inny podmiot pod warunkiem, że ich  

realizowanie nie będzie powodowało utrudnień w wykonywaniu przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, wydłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy, czy wzrostu 

kosztów przedmiotu umowy. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Zamawiający  

będzie wspomagał Wykonawcę w ustaleniu warunków współpracy.  

 

Pytanie nr 131: 

Wnosimy o skrócenie terminu, zastrzeżonego dla Zamawiającego na wydanie zastrzeżeń  

lub odpowiednio sprzeciwu do przedstawionego projektu lub odpowiednio umowy 

podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowalne (§ 5 ust. 3 pkt 3 i pkt 5  

załącznika do SWZ – wzór umowy) z 30 do 10 dni. Trzydziestodniowy termin na wyrażenie 

braku akceptacji do umowy podwykonawczej nie jest w żaden sposób uzasadniony  

i w obecnych trudnych warunkach rynkowych, w których pozyskanie podwykonawców  

stanowi zasadniczy problem dla wykonawców może generować ryzyko braku terminowej 

realizacji kontraktu, z wyłącznej przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 5 ust. 3 pkt 3  

i pkt 5 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak 

zdaniem Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecne  

zapisy są adekwatne i odpowiednie względem kwestii, do których się odnoszą oraz nie 

implikują ewentualności negatywnego zaburzenia toku realizacji zadania.  

 

Pytanie nr 133: 

Jaki jest cel i uzasadnienie prowadzenia obmiarów ilości wykonanych robót, o których mowa  

w PFU str. 17 pkt n, skoro roboty objęte zamówieniem mają być rozliczane ryczałtowo  

(WU par. 3 ust. 1)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że prowadzenie obmiarów ilości wykonanych robót, o których mowa  

w lit. n PFU (str. 17), jest konieczne celem określenia procentowego zaawansowania robót. 

 

Pytanie nr 134: 

W jaki sposób wykonawca ma zrealizować obowiązek „prowadzenia dzienników budowy” 

(PFU str. 17 pkt n) w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami prawa budowalnego dziennik  

budowy, stanowiący część dokumentacji budowy prowadzi kierownik budowy (art. 22 pkt 2  

i art. 45 ust. 3 pr. bud.), a wykonawca nie ma prawa wpisywania jakichkolwiek treści  

w dzienniku budowy (art. 45 ust. 8 w zw. z art. 17 pr. bud.)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ to Wykonawca ma obowiązek  

ustanowić Kierownika budowy, który będzie jednocześnie jego przedstawicielem i realizować 

będzie obowiązek prowadzenia dziennika budowy. Wpisy w dzienniku budowy powinny  

być dokonywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  
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Pytanie nr 140: 

Proszę o informację czy Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe były zgodne  

z Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra właściwego ds. transportu  

tzw. „WR-D”. Jeśli tak, to prosimy o informację, czy wszystkich czy tylko wybranych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wymaga się, aby rozwiązania projektowe były zgodne  

ze wszystkimi dostępnymi wytycznymi tzw. WIS (wzorce i standardy) rekomendowanymi  

przez ministra właściwego ds. transportu (tzn. WR-D i WR-M). Patrz również odpowiedź  

na pytanie nr 6 (zawarta w piśmie z dnia 20.12.2022 r. zn. ZDW/PW/2022/9498/DN4/AK 

zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania) oraz odpowiedź na pytanie nr 86. 

 

Pytanie nr 141: 

Proszę o informację jaką Prędkość do projektowania należy przyjąć dla DW 775, zgodnie 

obowiązującymi przepisami dla drogi klasy G standardowo przyjmuje się 100 km/h,  

aczkolwiek w trudnych warunkach dopuszcza się 90,80,70 lub 60 km/h. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że do projektowania należy przyjąć prędkość standardową,  

a w przypadku braku możliwości zaprojektowania obwodnicy dla prędkości standardowej 

należy zastosować tzw. Trudne warunki w celu doboru prędkości w powiązaniu z przyjętymi 

na etapie koncepcji projektowej rozwiązaniami projektowymi. Patrz również odpowiedź  

na pytanie nr 95. 

 

Pytanie nr 142: 

Zgodnie z par. 14 Rozporządzenia Min. Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno 

budowanych, dotyczących dróg publicznych Zarządca drogi określa pojazd miarodajny.  

W związku z powyższym prosimy o określenie w/w pojazdów dla projektowanych dróg (drogi 

wojewódzkiej i dróg serwisowych) oraz zjazdów. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 11. 

 

Pytanie nr 143: 

Proszę o dane wejściowe do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni dla dróg serwisowych 

(wymagana kategoria ruchu oraz rodzaj nawierzchni) oraz ścieżek rowerowych, chodników  

i zjazdów indywidualnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wymagana kategoria ruchu do zaprojektowania konstrukcji 

nawierzchni dla dróg serwisowych to KR 1, natomiast odnośnie rodzaju nawierzchni winna  

być zgodna z wytycznymi koncepcji programowej. 

 

Pytanie nr 144: 

W PFU w punkcie 1.4.1.5 b), znajduje się zapis: Należy przewidzieć budowę chodników  

dla pieszych w zakresie określonym w punkcie 1.2.f. niniejszego PFU. Prosimy o 

potwierdzenie, że chodniki dla pieszych należy wykonać tylko w miejscu zatok autobusowych. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 30 (zawarta w piśmie z dnia 20.12.2022 r. zn. ZDW/PW/2022/ 

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

 

Pytanie nr 145: 

W PFU w punkcie 1.4.3. znajduje się zapis: Skrzyżowania wraz z przebudową dróg bocznych 

w niezbędnym zakresie, należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
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w szczególności Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124). Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający  

wymaga zaprojektowania skrzyżowań i dróg bocznych zgodnie z aktem prawnym, który  

utracił moc. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6 (zawarta w piśmie z dnia 20.12.2022 r. zn. ZDW/PW/2022/ 

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

 

Pytanie nr 146: 

W PFU w punkcie 1.4.4. znajduje się zapis: zjazdy winny zostać zaprojektowane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, w szczególności z „Rozporządzeniem Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. 2016, poz.124). Prosimy  

o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaprojektowania zjazdów zgodnie z aktem 

prawnym, który utracił moc. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6 (zawarta w piśmie z dnia 20.12.2022 r. zn. ZDW/PW/2022/ 

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

 

Pytanie nr 147: 

Prosimy o udostępnienie pełnej legendy do oznaczeń planu sytuacyjnego w KP, brakuje  

w niej m.in. określenia linii wyznaczającej obszar na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie i która była uwzględniana na etapie wydawania decyzji środowiskowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej 

przedsięwzięcia (KIP) legenda poszczególnych oznaczeń jest następująca (cyt.): gruba 

czerwona linia – linia z przewidywanym terenem, na którym realizowane będzie 

przedsięwzięcie; gruba fioletowa linia – obszar terenu znajdujący się w odległości 100 m  

od granicy przedsięwzięcia; gruba zielona linia – linia zakresu oddziaływania przedsięwzięcia. 

 

Pytanie nr 148: 

W związku z brakiem określenia linii wyznaczającej obszar na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie i która była uwzględniana na etapie wydawania decyzji środowiskowej  

oferent nie jest w stanie określić możliwości wprowadzenia rozwiązań projektowych, które 

będą się zawierać w w/w obszarze. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 147. 

 

Pytanie nr 149: 

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada odstępstwo od Warunków technicznych  

w sprawie odległości między skrzyżowaniami. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie posiada odstępstwa od warunków technicznych w kontekście 

odległości między skrzyżowaniami, natomiast zaznacza się, iż do obowiązków Wykonawcy  

w ramach realizacji niniejszego zamówienia należy jego ewentualne pozyskanie, jeżeli  

wystąpi taka konieczność.   
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Pytanie nr 150: 

Czy w szerokości pobocza gruntowego podanej w PFU pkt. 1.1 tj. 1.25 m mogą się znajdować 

elementy odwodnienia (ściek) czy  brd np. bariery, czy jest to szerokość całkowicie wolna  

od przeszkód? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w szerokości pobocza gruntowego podanej w pkt 1.1 PFU  

(tj. 1.25 m) nie mogą znajdować się elementy odwodnienia – jest to szerokość całkowicie 

wolna od przeszkód. Zaznacza się, iż w kontekście urządzeń BRD pobocze musi zostać 

zwiększone pod ich montaż. 

 

Pytanie nr 151: 

Prosimy o informację czy projektowane drogi serwisowe mają być zlokalizowane w docelowym 

pasie drogi wojewódzkiej jako tzw. Jezdnie dodatkowe czy będą w przyszłości planowane  

do przekazania innym zarządcom i w związku z powyższym należy przewidzieć możliwość  

ich wydzielenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że drogi serwisowe mają być zlokalizowane w docelowym pasie 

drogowym drogi wojewódzkiej jako tzw. jezdnie dodatkowe. 

 

Pytanie nr 152: 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie wspólnego systemu 

odwodnienia (rowu drogowego) dla drogi wojewódzkiej oraz dróg serwisowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza się wykonywanie wspólnego systemu odwodnienia 

(rowu drogowego) dla drogi wojewódzkiej oraz dróg serwisowych. 

 

Pytanie nr 153: 

W PFU w punkcie 1.4.4. znajduje się zapis: Dostęp do działek winien zostać zapewniony 

poprzez budowę/przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych. Prosimy o potwierdzenie, 

że Zamawiający wymaga zaprojektowania zjazdów do wszystkich działek, nawet do tych, 

które w obecnym stanie nie posiadają zjazdu, zaś projektowana droga serwisowa  

jest prowadzona po terenie (nasyp<0,5m) i umożliwia dostęp do działki bez fizycznego zjazdu. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 118. 

 

Pytanie nr 154: 

W PFU znajduje się zapis: Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej  

uwzględni wymagania wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów stosowanych  

w następującej kolejności: (…) „Koncepcji” opracowanej przez Pracownię Projektową  

MOST 64 – 605 Wargowo 88  ( zał. Nr 10 do PFU),. Prosimy o informację w jakim  

zakresie należy uwzględnić wymagania w/w Koncepcji. Informujemy, że powyższa Koncepcja  

została opracowana na podstawie nie obowiązujących obecnie warunków technicznych  

dla dróg publicznych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że projekt budowlany należy opracować w oparciu o aktualne 

przepisy prawa zgodnie z wymaganiami wynikającymi z PFU i przy uwzględnieniu  

zapisów decyzji DUŚ, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności należy dokonać 

niezbędnych korekt w celu dostosowania rozwiązań projektowych do nowych przepisów 

prawa. 
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Pytanie nr 155: 

Wykonawca prosi o udostepnienie dokumentów wskazanych w części opisowej KP w punkcie 

C „Uzgodnienia” w zakresie analizy hydrologiczno-hydraulicznej będącej podstawą wykonania 

przepustów przeciwpowodziowych i będącej elementem uzgodnienia z Wodami Polskim 

(pismo KR.RPU.434.64.2020.TK z dnia 31.03.2021). W/w pismo wspomina iż wariant  

może być dopuszczony przy założeniu uwarunkowań przedstawionych przez projektanta  

we wnioskach zawartych w dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. Wykonawca prosi  

o udostępnienie analizy oraz wniosków w niej zawartych. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 107.  

 

Pytanie nr 157: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie iż wiążącymi parametrami obiektu mostowego nad rzeką 

Szreniawą są szerokości użytkowe w zakresie jezdni i chodników. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że szerokości użytkowe obiektu mostowego opisane zostały  

w PFU (w wersji dokumentu zamiennego – udostępnionego w ramach pisma z dnia 

29.11.2022 r. zn. ZDW/PW/2022/8965/DN-4/AK zamieszczonego na stronie prowadzonego 

postępowania). 

 

Pytanie nr 160: 

Czy Zamawiający posiada informacje jaki jest obszar zalewania terenu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, iż informacje odnośnie obszaru zalewania terenu znajdują się  

w analizie hydrauliczno-hydrologicznej udostępnionej w załączeniu do niniejszego pisma 

(patrz odpowiedź na pytanie nr 107).  

 

Pytanie nr 161: 

Prosimy o informację czy wymagane jest zastosowanie umocnień przeciwzalewowych?  

Jeżeli tak to jakie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z analizą hydrauliczną należy umocnić rów melioracyjny 

wzdłuż muru wodoszczelnego na odcinku od drogi powiatowej do przepustu (km 1+978). 

 

Pytanie nr 162: 

Zgodnie z informacją Zamawiającego zawartą w PFU „dokumentacja projektowa winna zostać 

opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z „Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518)”. Jednocześnie projekt  

koncepcyjny oraz materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oparto o „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  

drogi publiczne i ich usytuowanie” z przyjęciem Vp=60km/h i Vm=80km/h. W związku  

z powyższym prosimy o precyzyjne określenie wymaganej przez Zamawiającego prędkości  

do projektowania dla drogi zamiejskiej klasy G wg nowego rozporządzenia. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 141. 
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Pytanie nr 163: 

Dla wskazanej przez Zamawiającego prędkości do projektowania prosimy o określenie 

minimalnych wymogów w zakresie łuków pionowych i warunków widoczności na zatrzymanie, 

gdyż do nowego rozporządzenia nie wydano dotychczas niezbędnych wytycznych  

i standardów technicznych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w kontekście wskazanym w pytaniu należy zastosować  

wartości według projektu WR-D lub jego ostatecznej wersji (po jej wydaniu). 

 

Pytanie nr 164: 

Czy Zamawiający wymaga na etapie opracowania projektu budowlanego wykonania 

dodatkowych pomiarów ruchu wraz z obliczeniami przepustowości istniejącego  

i projektowanego ronda? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż na etapie opracowywania w ramach niniejszego zamówienia 

projektu budowlanego wymaga się wykonania dodatkowych pomiarów ruchu wraz  

z obliczeniami przepustowości projektowanego ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową. 

 

Pytanie nr 165: 

Czy Zamawiający wymaga na etapie opracowania projektu budowlanego wykonania  

audytu BRD? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 97. 

 

Pytanie nr 167: 

Czy Zamawiający wymaga zaprojektowania kanalizacji deszczowej na projektowanym  

rondzie (w projekcie koncepcyjnym brak takiego rozwiązania)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji niniejszego zamówienia wymaga się 

zaprojektowania kanalizacji deszczowej na projektowanym rondzie. 

 

Pytanie nr 168: 

Prosimy o potwierdzenie akceptacji rodzajów nawierzchni dodatkowych jezdni (dróg 

serwisowych) wg zakresów przedstawionych w projekcie koncepcyjnym.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż rodzaje nawierzchni dodatkowych jezdni (dróg serwisowych)  

winny być zgodne z projektem koncepcyjnym.  

 

Pytanie nr 172: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę skrzyżowania DW 775  

z dwiema drogami gminnym w ok km 2+150 (KP Policji wnioskowała o budowę ronda  

w tym miejscu).    

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę skrzyżowania DW 775  

z dwiema drogami gminnym (ok. km 2+150). 

 

Pytanie nr 173: 

Prosimy o udostępnienie końcowej wersji analizy hydrologiczno-hydraulicznej dla 

projektowanej obwodnicy w wariancie nr 8.  
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Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 107. 

 

Pytanie nr 174: 

Prosimy o informację czy zakres inwestycji wg wariantu nr 8, dla którego uzyskano decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach, posiada uzgodnienie PGW Wody Polskie (w piśmie  

z dnia 31.03.2021r PGW Wody Polskie akceptują wariant nr 4 i warunkowo wariant nr 6  

bez podania na czym miały polegać dodatkowe uwarunkowania). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach 

wydanego uzgodnienia omyłkowo określił wersję nr 4 i wersję nr 6 jako warianty,  

podczas gdy obydwie wersje dotyczą wariantu W8. Ostatecznie w koncepcji przyjęto  

wersję 6 obejmującą dziewięć przepustów pod drogą główną do km 1+469, jeden przepust  

o takich samych parametrach pod drogą powiatową oraz jeden przepust pod drogą  

główną / obwodnicą (km 1+978). 

 

Pytanie nr 175: 

Zgodnie z pismem PGW Wody Polskie z dnia 21.01.2020r przedmiotowa inwestycja koliduje  

z budową kanału ulgi Szreniawy – prosimy o informację w jakim zakresie kolizja ta została 

rozwiązana na etapie projektu koncepcyjnego i jaki zakres prac należy przewidzieć na etapie 

projektu budowlanego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż przedmiotowa inwestycja nie koliduje z budową kanału ulgi 

Szreniawy – przebieg kanału ulgi zostanie w planach Państwowego Gospodarstwa  

Wodnego Wody Polskie dostosowany do trasy obwodnicy. 

 

Pytanie nr 176: 

Z uwagi na teren narażony na zalewanie w trakcie powodzi – prosimy o informację  

czy należy zaprojektować dodatkowe umocnienie skarp nasypów do poziomu występowania 

wody w trakcie powodzi, oraz na jakim odcinku drogi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z analizą hydrauliczną należy umocnić rów melioracyjny 

wzdłuż muru wodoszczelnego na odcinku od drogi powiatowej do przepustu (km 1+978), 

natomiast w nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 109 Zamawiający informuje 

jednocześnie, iż nie jest konieczne wykonanie umocnienia skarp nasypów do poziomu 

występowania wody w trakcie powodzi. 

 

Pytanie nr 177: 

Z uwagi na teren narażony na zalewanie w trakcie powodzi – prosimy o określenie wymagań 

dotyczących materiału na nasypy drogowe na ww. terenie zalewowym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wobec faktu, że teren narażony jest na zalewanie w trakcie  

powodzi do wysokości 0,5 m powyżej najwyższej wody, należy na nasypy drogowe 

zastosować materiał z gruntów przepuszczalnych o parametrach K10 > 5,12 / doba. 

 

Pytanie nr 178: 

W PFU znajduje się zapis: Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej  

uwzględni wymagania wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów stosowanych  

w następującej kolejności: (…)  „Koncepcji” opracowanej przez Pracownię Projektową  

MOST 64 – 605 Wargowo 88  ( zał. Nr 10 do PFU). W przekazanej koncepcji geometria  
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drogi zawiera niezalecaną wartości promienia łuku kołowego. W opublikowanych obecnie 

zaleceniach Ministerstwa – WR-D minimalny zalecany promień dla prędkości Vdp wynosi 

600m, podczas gdy w udostępnionej Koncepcji Programowej wynosi 500 m. Prosimy  

o informację, czy Zamawiający będzie wymagał korekty geometrii trasy głównej w celu 

doprowadzenia do zgodności z aktualnymi Wytycznymi rekomendowanymi przez Ministerstwo 

Infrastruktury. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż opracowywana w ramach niniejszego zamówienia dokumentacja 

projektowa winna być dostosowana do obowiązujących przepisów prawa, które są wiążące  

dla Wykonawcy, przy czym należy stosować również wytyczne projektowania dróg i mostów 

rekomendowane przez ministra właściwego ds. transportu na podstawie art. 17 ust. 3  

ustawy o drogach publicznych, tzw. WIS (wzorce i standardy).  

 

Pytanie nr 179: 

W  PFU znajduje się zapis: Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej 

uwzględni wymagania wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów stosowanych  

w następującej kolejności: (…)  „Koncepcji” opracowanej przez Pracownię Projektową  

MOST 64 – 605 Wargowo 88  (zał. Nr 10 do PFU). Przekazana koncepcja dopuszcza 

rozwiązania, aby rzędna drogi  znajdowała się 0,5m powyżej zwierciadła wody powodziowej  

o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania projektowe, w których spód konstrukcji nawierzchni trasy głównej 

znajduje się poniżej zwierciadła wody powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza się zastosowania rozwiązań projektowych,  

w których spód konstrukcji nawierzchni trasy głównej znajduje się poniżej zwierciadła wody 

powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia 1 %. 

 

Pytanie nr 180: 

Prosimy o informację na jaką kategorię ruchu należy zaprojektować konstrukcję nawierzchni 

przebudowywanej drogi DP1274K. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wymagane jest, aby konstrukcja nawierzchni przebudowywanej 

drogi powiatowej nr 1274K została zaprojektowana na kategorię ruchu KR4. 

 

Pytanie nr 181: 

W PFU znajduje się zapis: Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej  

uwzględni wymagania wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów stosowanych  

w następującej kolejności: (…)  „Koncepcji” opracowanej przez Pracownię Projektową  

MOST 64 – 605 Wargowo 88  ( zał. Nr 10 do PFU).  W udostępnionej Koncepcji na profilu 

podłużnym zaznaczono poziom wody w czasie powodzi. Prosimy o potwierdzenie,  

że rozwiązania projektowe mają uwzględniać  przedstawiony na tym rysunku poziom wody  

w kilometrażu 0+300 – 1+900. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że rozwiązania projektowe powinny uwzględniać wody powodziowe 

zgodnie z analizą hydrologiczno-hydrauliczną. 

 

Pytanie nr 186: 

Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający dopuszcza, aby przy rondzie  

na skrzyżowaniu Obwodnicy z drogą powiatową 1274K, zaprojektować chodnik tylko  

wokół północnej części ronda, tj. wzdłuż północnej części drogi powiatowej i ścieżki 
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rowerowej? W obecnej koncepcji chodnik poprowadzony jest również od południowej strony 

ronda, ale nie łączy ze sobą żadnych dojść. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż chodnik na projektowanym rondzie na skrzyżowaniu obwodnicy  

z drogą powiatową nr 1274K, którego dotyczy przedmiotowe pytanie, należy zaprojektować  

i wykonać zgodnie z udostępnioną koncepcją projektową. 

 

Pytanie nr 190: 

W PFU pkt.1.2.(kolizje) wymieniono możliwe kolizje z planowanym przyłączem gazowym  

w rejonie przepompowni. Wykonawca prosi o załączenie rysunków sytuacyjnych  

z zaznaczonym przebiegiem projektowanego przyłącza. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w kontekście przedmiotowego pytania udostępnia w załączeniu do niniejszego 

pisma rysunki z planowanym przyłączem gazowym w rejonie przepompowni – 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 

16.01.2023 r. 

 

Pytanie nr 192: 

W PFU pkt. 1.4.1.3  a) Zamawiający określa, że konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować 

dla KR 4 i  konstrukcja powinna zapewnić trwałość zmęczeniową dla 7,4 mln osi 100kN/pas 

obliczeniowy. Otóż 7,4 mln osi jest górną granicą dla KR 4 w tablicy 9.1  KTKPiP   

a w klasyfikacji ruchu w tablicy 6.1 jest to już ruch KR-5. Prosimy o potwierdzenie,  

że Zamawiający wymaga zaprojektowania konstrukcji dla ruchu KR-4, a nie dla ruchu KR-5. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się zaprojektowania konstrukcji nawierzchni  

za pomocą metody mechanistyczno-empirycznej. Konstrukcję nawierzchni należy przyjąć  

w oparciu o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA  

z dnia 25.09.2014 r. Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować / przyjąć zgodnie  

z zapisem pkt 1.4.1.3. PFU (w wersji dokumentu zamiennego – udostępnionego  

w ramach pisma z dnia 20.12.2022 r. zn. ZDW/PW/2022/9498/DN-4/AK zamieszczonego  

na stronie postępowania) oraz informacjami zawartymi na zamiennej str. 16 PFU,  

którą Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma – przedmiotowy  

dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://www.zdw. 

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

16.01.2023 r. 

 



28 

Pytanie nr 193: 

Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób ma być rozwiązane skrzyżowanie trasy Eurovelo 11 

z nowobudowaną obwodnicą. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę trasy  Eurovelo 11?  

Czy jest konieczne wykonanie np. kładki nad nowobudowaną obwodnicą z uwagi na  brak 

możliwości wykonania zwykłego skrzyżowania, ponieważ projektowana obwodnica jest  

klasy G ( prędkość do projektowania to 100 km/h), wg. aktualnych WR-D przejazd  

dla rowerów w poziomie jezdni (poza skrzyżowaniem) jest możliwy przy dopuszczalnej 

prędkości maks. 70 km/h i przy większym natężeniu ruchu niezbędna jest sygnalizacja 

świetlna, która będzie w niewielkiej odległości od ronda i będzie negatywnie wpływać na ruch. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 76.  

Zamawiający informuje jednocześnie, iż nie dopuszcza się dokonywania w ramach realizacji 

niniejszego zamówienia zmiany trasy Eurovelo 11. 

 

Pytanie nr 194: 

W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 92 i 183 Wykonawca wnosi  

o zmianę sposobu fakturowania przewidzianego w dokumentacji postępowania  

na fakturowanie miesięczne. Wskazać należy, że przyjęty przez Zamawiającego sposób 

rozliczeń powoduje konieczność finansowania inwestycji przez Generalnego Wykonawcę. 

Biorąc natomiast pod uwagę okres realizacji, jej zakres oraz przypuszczalną wartość  

brak miesięcznych rozliczeń będzie zbyt dużym obciążeniem dla wykonawców. Powyższe 

spowoduje natomiast znaczne ograniczenie konkurencji co może mieć negatywny  

skutek dla Zamawiającego. Ponadto zauważyć należy, że Zamawiający celem weryfikacji 

Wykonawców pod względem zdolności finansowej postawił warunek w zakresie wysokości 

posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej nie adekwatny do przyjętego  

w postępowaniu fakturowania, wręcz nie gwarantującego posiadanie możliwości finansowej 

przez wybranego Wykonawcę, która zapewniłaby kredytowanie przez niego inwestycji  

w ramach przyjętej częstotliwość fakturowania. Mając na uwadze powyższe i brak zgody 

Zmawiającego na zwiększenie zdolności finansowej lub kredytowej o jaką wnioskowali 

Wykonawcy w pytaniach nr 92 i 183 wnosimy o modyfikacje częstotliwości fakturowania  

na fakturowanie częściowe miesięczne, które nie będzie generowało ryzyka niewykonania 

inwestycji ze względu na brak środków finansowych przez Generalnego Wykonawcę.   

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 9 ust. 1 wzoru  

umowy (zał. nr 8 SWZ) określających sposób płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji 

niniejszego zamówienia w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na niemożność oraz  

brak zdaniem Zamawiającego potrzeby dokonania takowej zmiany przy uwzględnieniu 

całokształtu umownie określonego mechanizmu płatności. Wskazuje się, iż niniejsze 

zamówienie stanowi zadanie, które będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu 

POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, toteż umowny sposób dokonywania 

płatności wynagrodzenia umownego objętego projektem musi być dostosowany  

do obowiązujących regulacji i wytycznych programowych, przez co tryb płatności 

wynagrodzenia został zasadniczo powiązany z trzema (I – III) określonymi etapami  

inwestycji (vide § 9 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy), a zawierając umowę Wykonawca zgodnie  

z wymogami programu POLSKI ŁAD zobowiązuje się do zapewnienia finansowania  

inwestycji w zakresie objętym tymi etapami w okresie poprzedzającym wypłatę środków  

nimi określonych (tzn. wypłatę transz, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1). Jednocześnie 

nadmienia się, iż zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy fakturowanie  

przejściowe (zasadniczo miesięczne, począwszy od 2024 r.) wykonanych prac będzie  

możliwe w przypadku, gdy wartość zamówienia objętego niniejszą umową (wynagrodzenia 
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umownego) będzie globalnie wyższa, niż suma wartości etapów I – III – odnośnie  

pozostałych (nieobjętych tymi etapami) kosztów realizacji zamówienia (tzn. kosztów  

inwestycji nieuwzględnionych w projekcie / finansowane poza projektem), jeżeli w myśl 

harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy w obrębie danego  

roku realizacji inwestycji przewidziane i wykonane zostaną przeroby przewyższające  

wartość transz przewidzianych do rozliczenia w danym roku. Mając powyższe na uwadze 

Zamawiający uważa określony umownie tryb płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji 

niniejszego zamówienia za uzasadniony, uwzględniający optymalną względem uwarunkowań  

realizacji tego zadania (w szczególności konieczność dostosowania warunków jego  

wykonania do odgórnych wymagań programu POLSKI ŁAD) elastyczność i częstotliwość 

fakturowania oraz niepodlegający zmianom – Zamawiający nie uważa, iżby umownie 

określony sposób płatności wynagrodzenia miał generować jakieś nadmierne ryzyka 

niewykonania inwestycji ze względu na brak środków finansowych po stronie Wykonawcy 

zakładając przy tym, iż o niniejsze zamówienie będą się ubiegali Wykonawcy przygotowani  

w należyty sposób do realizacji tego zamówienia (w tym posiadający stosowne 

zabezpieczenie finansowe – zgodnie ze składanymi oświadczeniami i zobowiązaniami).  

 
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 – 31.01.2023 r. godz. 10:00 

Termin wniesienia wadium – 31.01.2023 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert  – 31.01.2023 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 16.01.2023 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 16.01.2023 r.), 
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 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 16.01.2023 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 16.01.2023 r. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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