
   
 

 
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, 23.01.2023 r. 

 ZDW/PW/2023/615/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)   

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

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 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 5 

Czy w ramach zadania należy odtworzyć rozbierane ogrodzenia ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji niniejszego zamówienia przewidziane jest 

jedynie wykonanie rozbiórki ogrodzeń. Zamówienie to nie obejmuje odtwarzania ogrodzeń – 

wykonanie nowego ogrodzenia pozostaje w gestii właściciela posesji, który otrzymuje 

odszkodowanie za zniszczenie / usunięcie na potrzeby i w związku z realizacją przedmiotowej 

inwestycji istniejącego ogrodzenia. 

 

Pytanie nr 6 

Czy zamawiający ma podpisane porozumienia z gestorami sieci ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż posiada aktualne warunki uzyskane od gestorów sieci kolidujących 

z niniejszą inwestycją. Ponadto Zamawiający informuje, że obecnie w trakcie zawierania  

są porozumienia z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A. oraz 

TAURON Nowe Technologie S.A.. 

 
II. Równocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy PZP  

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

w kontekście udostępnienia wydanej dla niniejszej inwestycji decyzji ZRID nr 1/2023  

z dnia 13.01.2023 r. będącej elementem składowym OPZ oraz zaktualizowania,  

uzupełnienia i uporządkowania w niezbędnym zakresie zapisów Specyfikacji Technicznych 

Warunków i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotyczących Podbudowy z betonu 

asfaltowego WG WT–1 I WT–2 (w odniesieniu do zapisów pkt 6.3.3. Badania kontrolne 

Zamawiającego). Jednocześnie zaznacza się, iż przedmiotowe uzupełnienie i zaktualizowanie 
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poszczególnych dokumentów w ramach zał. nr 1 SWZ – OPZ nie stanowi zmian o charakterze 

istotnym względem informacji udostępnionych dotychczas w ramach SWZ.  

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

prowadzonego postępowania przywołaną decyzję ZRID oraz zamienne str. 149 i 150 

STWiORB uwzględniające wprowadzone zmiany, o których mowa wyżej – przedmiotowe 

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

krakow.pl/wzp/wzp20/postepowanie 136_22.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 

23.01.2023 r.  

 
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 – 08.02.2023 r. godz. 10:00 

Termin wniesienia wadium – 08.02.2023 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert  – 08.02.2023 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. 21, 24 i 40 SWZ – cz. opisowa 

(oznaczone datą 23.01.2023 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 28.12.2022 r. pod nr 2022/S 250-729894 (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. 21, 24 i 40 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 23.01.2023 r.), 

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 23.01.2023 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/postepowanie136_22.zip w folderze pn. załączniki do pisma  

z dnia 23.01.2023 r. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 
Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 

https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp20/postepowanie%20136_22.zip
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp20/postepowanie%20136_22.zip
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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).  

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

www.zdw.krakow.pl 

1 x DN-4 a/a 

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

