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 ZDW/PW/2023/ 168 /DN-4/AK 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-136/22 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach  

dróg wojewódzkich: Część nr 2 – rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi  

w m. Alwernia  

(nr ZDW-DN-4-271-136/22)   

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

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

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

udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści 

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

do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona  

przez Zamawiającego): 

 

Pytanie nr 1 

Proszę o wyjaśnienie pkt III ppkt. 6 SWZ (str.24) dotyczący wizji lokalnej: 6. Zamawiający  

nie wymaga złożenia oferty po obligatoryjnym odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej  

lub obligatoryjnym sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji 

zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.  

Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 131 ust. 2. Ustawy Pzp wymaga  

złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez wykonawcę 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego?  

Czy wizja lokalna lub sprawdzenie przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji 

zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego jest obowiązkowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem cz. III pkt 6 SWZ – cz. opisowa nie wymaga  

się złożenia oferty po obligatoryjnym odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej, ani obligatoryjnym 

sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych  

na miejscu u Zamawiającego, z czego wynika, iż złożenie oferty w niniejszym postępowaniu  

nie jest warunkowane / uzależnione od uprzedniego obligatoryjnego odbycia przez  

Wykonawcę wizji lokalnej, czy też obligatoryjnego sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. Treść SWZ 

wyraźnie i jednoznacznie określa i potwierdza, iż Zamawiający nie wprowadził na gruncie 

postępowania mechanizmu, o którym mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP, tzn. Zamawiający  

nie wymaga odbycia wizji lokalnej, czy sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych 

do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego jako warunku złożenia oferty  

w przedmiotowym postępowaniu. 
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Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozdzielnik: 

www.zdw.krakow.pl 

1 x DN-4 a/a 

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

