
 
 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE 

 INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
 

 
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, dnia 01.09.2022 r. 
 ZDW/PW/2022/6544/DN-4/AN 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-82/22 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim: układ uzupełniający trasę rowerową 
VeloDunajec – budowa kładki rowerowej przez rz. Dunajec pomiędzy m. Krościenko  
nad Dunajcem i m. Szczawnica 
(nr ZDW-DN-4-271-82/22)   

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

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1129, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP)  
udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły  
do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona  
przez Zamawiającego): 

 
 Pytanie nr 8: 
 Proszę o udostępnienie specyfikacji technicznej dla poszczególnych pozycji, dotychczas 

dołączona specyfikacja do dokumentacji obejmuję tylko oznakowanie poziome i wymagania 
ogólne 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w załączeniu do zamieszczonego na stronie prowadzonego 
postępowania pisma z dnia 26.08.2022 r. (zn. ZDW/PW/2022/6505/DN-4/AN) udostępniony 
został zaktualizowany projekt wykonawczy zawierający również kompletne specyfikacje 
techniczne (ST) – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników  
pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp1/postepowanie82_22.zip w folderze  
pn. załączniki do pisma z dnia 26.08.2022 r.  

 
Pytanie nr 9: 
Proszę o udostępnienie rysunku balustrady pełnościennej szklanej U-11a h=1,4m 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wszystkie konieczne parametry techniczne obiektu będącego 
przedmiotem zamówienia zostały określone w dokumentacji projektowej udostępnionej  
w ramach zał. nr 1 SWZ – OPZ. Wskazuje się, iż konkretne szczegóły konstrukcyjne  
zależeć będą w szczególności od wybranego producenta danych materiałów i rozwiązań 
systemowych, a zgodnie z zapisami OPZ / ST wykonanie projektu technicznego stanowi 
element realizacji niniejszego zamówienia i leży po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 12: 
Czy Wykonawca ma przewidzieć nasadzenia kompensacyjne? Jeżeli tak, prosimy o podanie 
specyfikacji.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji niniejszego zamówienia nie przewiduje się 
nasadzeń kompensacyjnych.  
 
Pytanie nr 13: 
Czy Wykonawca ma skalkulować koszt prowadzenia nadzoru przyrodniczego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji niniejszego zamówienia winny zostać 
uwzględnione koszty nadzoru przyrodniczego. 
 
Pytanie nr 14: 
Zgodnie z zapisami ST DM 00.00.00 materiały z rozbiórek należy odwieźć do Obwodu 
Drogowego wskazanego w PFU lub zagospodarować zgodnie z zapisami PFU. Prosimy  
o uzupełnienie dokumentacji o brakujące dokumenty lub stosowne wyjaśnienie.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zagospodarowanie materiału z rozbiórek powinno nastąpić  
zgodnie z pkt 2.7 ST DM.00.00.00 lub poszczególnymi specyfikacjami technicznymi.  
Ewentualny materiał z rozbiórki stanowiący własność Zamawiającego (jeżeli taki będzie) 
należy odwieźć do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu (ul. Kilińskiego 70,  
33-300 Nowy Sącz). 
 
Pytanie nr 15: 
Czy Zamawiający podtrzymuje zapisy ST DM 00.00.00 pkt 7.4?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza się rezygnację z zainstalowania wagi pod warunkiem,  
że Wykonawca będzie miał zapewniony dostęp do wagi w rejonie inwestycji. 
 
Pytanie nr 16: 
Prosimy o udostępnienie Specyfikacji Technicznych wskazanych w przedmiarze robót,  
które nie zostały udostępnione.  
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 8.  
 
Pytanie nr 17: 
Czy Zamawiający dopuści użycie destruktu z frezowania do ponownego wbudowania?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji niniejszego zamówienia nie przewiduje się 
zastosowania destruktu. 
 
Pytanie nr 19: 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie balustrad aluminiowych z wypełnieniem 
szklanym?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji niniejszego zamówienia należy zastosować 
balustrady określone w dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie nr 20: 
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów i zbrojenia ustroju nośnego?  
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż określone w dokumentacji projektowej gabaryty i rodzaj materiału 
ustroju nośnego muszą zostać zachowane. Dopuszcza się jedynie zmiany nieistotne z punktu 
widzenia prawa budowlanego oraz pod warunkiem uzyskania zgody autora projektu  
i Zamawiającego. Przyjęte w dokumentacji projektowej założenia do obliczeń muszą  
być spełnione. Zaznacza się, iż na tym etapie, bez znajomości uszczegółowionego  
zakresu ewentualnej optymalizacji zbrojenia ustroju nośnego, Zamawiający nie jest w stanie 
zająć wiążącego stanowiska w sprawie.  
 
Pytanie nr 21: 
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów i zbrojenia przyczółków?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż określone w dokumentacji projektowej gabaryty podpór i rodzaj 
materiału muszą zostać zachowane. Dopuszcza się jedynie zmiany nieistotne z punktu 
widzenia prawa budowlanego oraz pod warunkiem uzyskania zgody autora projektu  
i Zamawiającego. Przyjęte w dokumentacji projektowej założenia do obliczeń muszą  
być spełnione. Zaznacza się, iż na tym etapie, bez znajomości uszczegółowionego  
zakresu ewentualnej optymalizacji zbrojenia przyczółków, Zamawiający nie jest w stanie  
zająć wiążącego stanowiska w sprawie. 
 
Pytanie nr 22: 
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację sposobu posadowienia przyczółków?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż sposób posadowienia przyczółków wynika z przyjętych założeń 
pracy konstrukcji. Dopuszcza się jedynie zmiany nieistotne z punktu widzenia prawa 
budowlanego oraz pod warunkiem uzyskania zgody autora projektu i Zamawiającego.  
Przyjęte w dokumentacji projektowej założenia do obliczeń muszą być spełnione. Zaznacza 
się, iż na tym etapie, bez znajomości uszczegółowionego zakresu ewentualnej optymalizacji, 
Zamawiający nie jest w stanie zająć wiążącego stanowiska w sprawie. 
 
Pytanie nr 23: 
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację konstrukcji zadaszenia kładki?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zadaszenie kładki należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 
Pytanie nr 24: 
Czy Zamawiający potwierdza, że parametry obiektu są dostosowane do używania przez  
osoby niepełnosprawne, poruszające się np. na wózkach inwalidzkich?  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż parametry obiektu są dostosowane do użytkowania przez  
osoby niepełnosprawne. 
 
Pytanie nr 25: 
Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formie edytowalnej.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w ramach udostępnionego w załączeniu do zamieszczonego  
na stronie prowadzonego postępowania pisma z dnia 26.08.2022 r. (zn. ZDW/PW/2022/ 
6505/DN-4/AN) zaktualizowanego projektu wykonawczego zamieszczone zostały również 
przedmiary w postaci edytowalnej (wykonane w związku i w ramach dokonanej  
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aktualizacji projektu wykonawczego) – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku  
do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp1/postepowanie82_22.zip  
w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 26.08.2022 r. Jednocześnie Zamawiający nadmienia  
i podkreśla, iż udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem pomocniczym, 
dodatkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym, który nie stanowi elementu / 
składowej Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ – zał. nr 1 SWZ) i nie wyznacza przedmiotu 
zamówienia, w związku z czym nie powinny one stanowić podstawy dla obliczenia ceny 
ofertowej, a odpowiedzialność za korzystanie z ich treści ponosić będzie wyłącznie 
wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu  
do Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 27: 
Prosimy o informację, ile znaków pomiarowych należy umieścić na obiekcie?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż na obiekcie konieczne będzie umieszczenie znaków pomiarowych 
w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Ilości znaków zostały określone  
w przedmiarze robót. 
 
Pytanie nr 28: 
Prosimy o informację, że Zamawiający nie będzie wymagał montażu separatorów przy 
instalacji odwodnienia placu manewrowego i drogi gminnej.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji niniejszego zamówienia nie jest wymagana 
zabudowa separatorów. 
 
Pytanie nr 29: 
Prosimy o potwierdzenie, że odwodnienie drogi rowerowej oraz drogi gminnej będzie 
odbywało się spadkami poprzecznymi i podłużnymi, a następnie woda będzie swobodnie 
odprowadzona na przyległy teren.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż sposób odwodnienia drogi rowerowej i drogi gminnej został 
określony w dokumentacji projektowej – Zamawiający potwierdza rozwiązania określone  
tą dokumentacją.  
 
Pytanie nr 31: 
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie płotków naprowadzających dla płazów wykonanych 
z blachy stalowej (rozwiązanie systemowe- handlowe)?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie jest dopuszczalne zastosowanie rozwiązania wskazanego  
w pytaniu – konieczne będzie zastosowanie płotków w dowiązaniu do płotków już istniejących 
wzdłuż drogi powiatowej. 

 
Pytanie nr 32: 
Z czego wykonana będzie nawierzchnia kładki – proszę o opis i uszczegółowienie  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż opis nawierzchni kładki podany jest w pkt 7.2.4.1 opisu 
technicznego oraz specyfikacjach technicznych i przedmiarze robót. 
 
Pytanie nr 33: 
Czy wymagana jest wymiana podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi?  
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z dokumentacją projektową w ramach realizacji niniejszego 
zamówienia wymagana będzie wymiana podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi. 
 
Pytanie nr 35: 
Czy drewno klasy C30 na wykonanie konstrukcji zadaszenia kładki może zostać zastąpione 
drewnem klejonym odpowiadającym klasie drewna C30 ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie jest dopuszczalne wykonanie konstrukcji zadaszenia kładki  
w sposób wskazany w pytaniu. Wskazuje się, iż materiały, jakie będą stosowane, muszą  
być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
Pytanie nr 36: 
Proszę o informację których elementów konstrukcyjnych dotyczy klasa drewna C30,  
a których C50 zgodnie z zapisem w zestawieniu materiałów (PB Budowa Kładki – ROZDZIAŁ 
II – pkt 7.1.3)  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zestawienie drewna konstrukcyjnego zostało określone w projekcie 
wykonawczym – klasy drewna należy przyjąć zgodnie z zapisami projektu wykonawczego. 
 
Pytanie nr 37: 
Brak rysunków zbrojenia przyczółków – proszę o uzupełnienie  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w ramach udostępnionego w załączeniu do zamieszczonego  
na stronie prowadzonego postępowania pisma z dnia 26.08.2022 r. (zn. ZDW/PW/2022/6505/ 
DN-4/AN) zaktualizowanego projektu wykonawczego zamieszczone zostały również  
rysunki zbrojenia przyczółków – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku  
do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp1/postepowanie82_22.zip  
w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 26.08.2022 r. 
 
Pytanie nr 38: 
Zgodnie z rysunkiem ustroju nośnego UN1 proszę o przypisanie klasy betonu  
do poszczególnych elementów  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wskazany w pytaniu rysunek zawiera zaznaczenie elementów 
określonych w pytaniu, natomiast ilości zostały podane w przedmiarze robót.  
 
Pytanie nr 39: 
Słupek A – Proszę o uszczegółowienie z czego należy wykonać połączenie przegubowe  
z masy twardoplastycznej?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż do wykonania połączenia przegubowego z masy twardoplastycznej 
należy zastosować poliuretanowy materiał uszczelniający o wysokiej odporności mechanicznej  
i odkształcalności, przewidziany do zastosowania na zewnątrz w konstrukcjach inżynierskich.  
 
Pytanie nr 40: 
Proszę o załączenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
poszczególnych elementów (załączona została tylko specyfikacja ogólna)  
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 8. 
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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).  

 
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 


