
 
 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/2022/6619/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 18: 
Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert w celu zapoznania się wykonawców  
ze specyfikacjami technicznymi, które nie zostały dotąd udostępnione.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert jest określany zgodnie z informacjami 
każdorazowo udostępnianymi na stronie prowadzonego postępowania – obecnie został 
on przedłużony zgodnie z informacjami zawartymi w pkt III niniejszego pisma. Jednocześnie 
wskazuje się, iż w związku z samym udostępnieniem w ramach zaktualizowanego  
projektu wykonawczego kompletnych specyfikacji technicznych (dokumenty te zamieszczone 
są w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp1/postepowanie 
82_22.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 26.08.2022 r.) termin składania ofert  
został już z tytułu tej okoliczności przedłużony – zgodnie z informacjami zawartymi  
w zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania piśmie z dnia 26.08.2022 r.  
(zn. ZDW/PW/2022/6505/DN-4/AN). 
 
Pytanie nr 26: 
Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentacji w przypadku rozbieżności.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje się braku spójności treści dokumentów zamówienia. 
W sytuacji, gdyby takowe jednak wystąpiły, pierwszeństwo będą mieć zapisy bardziej 
szczegółowe w danej sprawie (obszarze), a w przypadku dokumentów wartościowanych 
czasowo (SWZ – zmiany SWZ, umowa – zmiany umowy) – dokumenty chronologicznie 
nowsze (w zakresie, w jakim zmiany nastąpiły). 
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Pytanie nr 41: 
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej,  
jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat jedną robotę budowlaną obejmującą 
budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę obiektu mostowego (z wyłączeniem 
przepustów) o długości przęsła minimum 40 m oraz o długości ustroju nośnego min. 80m  
o wartości robót w tym zakresie nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 
00/100) brutto oraz wykaże, że dysponuje osobą na stanowisku kierownik budowy, która 
posiada doświadczenie, że w ciągu ostatnich 5 lat jedną robotę budowlaną obejmującą 
budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę obiektu mostowego (z wyłączeniem 
przepustów) o długości przęsła minimum 40 m oraz o długości ustroju nośnego min. 80m o 
wartości robót w tym zakresie nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 
00/100) brutto. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w wyniku ponownej analizy opisu określonych w SWZ warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, mając na celu 
dążenie do zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz poszerzenia kręgu podmiotów 
(wykonawców) mogących ubiegać się o udzielenie tego zamówienia – przy jednoczesnej 
konieczności zapewnienia realnej realizacji funkcji i celu tej instytucji proceduralnej  
(tzn. możności zweryfikowania zdolności i potencjału wykonawców do należytego wykonania 
zamówienia), dokonana została zmiana opisu warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wymaganego doświadczenia Wykonawcy (w zakresie warunku określonego w cz. II  
pkt 3.1.4.1. lit. a SWZ) oraz dysponowania przez Wykonawcę personelem kluczowym  
w kontekście wymaganego doświadczenia osoby na stanowisko Kierownika budowy 
posiadającego (tzn. warunku określonego w cz. II pkt 3.1.4.2. ppkt 1 SWZ) w zakresie 
dotyczącym parametru minimalnej długości przęsła obiektu mostowego będącego 
przedmiotem robót, których wykonanie może stanowić miarodajne w świetle przywołanych 
warunków doświadczenie Wykonawcy i osoby wskazanej na stanowisko Kierownika budowy. 
Zamawiający po weryfikacji przedmiotowego aspektu w świetle przedmiotu niniejszego 
zamówienia, przy uwzględnieniu jednocześnie potrzeby zapewnienia realnej możności 
weryfikacji zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, uznał za możliwe  
i uzasadnione obniżenie parametru długości przęsła obiektu mostowego będącego 
przedmiotem robót stanowiących przedmiot wymaganego zgodnie z zapisem cz. II  
pkt 3.1.4.1. lit. a oraz pkt 3.1.4.2. ppkt 1 SWZ doświadczenia odpowiednio  
Wykonawcy i osoby na stanowisko Kierownika budowy do poziomu 40 m, co przyczynić  
się może do realnego zwiększenia konkurencyjności, a jednocześnie nie zniweczy,  
nie zaprzepaści i nie naruszy zasadniczej funkcji tego warunku, tzn. w dalszym ciągu  
umożliwi dokonanie miarodajnej oceny zdolności wykonawców do należytego wykonania 
niniejszego zamówienia.  
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż w trybie art. 137 ust. 1 ustawy PZP 
dokonał zmiany treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zgodnie z powyższym opisu  
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej  
w zakresie dotyczącym zapisów cz. II pkt 3.1.4.1. lit. a i pkt 3.1.4.2. ppkt 1 SWZ – cz. opisowa, 
w związku z czym udostępnia się niniejszym na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania zamienną str. 11 SWZ – cz. opisowa (oznaczoną datą 01.09.2022 r.) 
uwzględniającą dokonaną w ramach opisu warunków modyfikację. Przedmiotowa zmiana 
została wprowadzona jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w 09.08.2022 r. pod nr 2022/S  
152-433640 (w ramach zmiany zapisów sekcji III.1.3) ogłoszenia), w związku z czym 
udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie  
o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych 
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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. 
Jednocześnie Zamawiający nadmienia, iż opis przywołanych warunków nie uwzględnia  
w ogóle parametru długości ustroju nośnego obiektu, o którym mowa jest w pytaniu,  
zatem aspekt ten pozostaje irrelewantny i nieistotny z punktu widzenia określonych  
w SWZ warunków udziału w postepowaniu. Ponadto wskazuje się również, iż zgodnie  
z informacjami zawartymi w zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania  
piśmie z dnia 18.08.2022 r. (zn. ZDW/PW/2022/6194/DN-4/AN) w ramach opisu  
warunku określonego w cz. II pkt 3.1.4.1. lit. a SWZ zmieniony został parametr  
wartości robót mostowych stanowiących przedmiot wymaganego doświadczenia  
wykonawcy (został obniżony do poziomu 2 500 000,00 zł), natomiast opis warunku  
w cz. II pkt 3.1.4.2. ppkt 1 SWZ w ogóle nie odnosi się i nie zawiera parametru  
wartości robót mostowych stanowiących przedmiot wymaganego doświadczenia osoby  
na stanowisko Kierownika budowy, zatem kwestia ta w kontekście doświadczenia  
tej osoby nie ma znaczenia i nie jest istotna. 

 
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. W kontekście wyjaśnień i wprowadzonych zmian, o których mowa w pkt I, oraz mając  

na uwadze fakt nieudzielenia jeszcze wyjaśnień na wszystkie wnioski o wyjaśnienie  
treści SWZ (pytania), jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający informuje niniejszym,  
iż zmieniony został określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert 
oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin 
związania ofertą) – zgodnie z poniższym: 

 

Termin składania ofert      – 21.09.2022 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert         – 21.09.2022 r. godz. 12:00 

 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III 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. 22 i 37 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 
01.09.2022 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 09.08.2022 r. pod nr 2022/S 152-433640 (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. 

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

internetowej prowadzonego postępowania: 
 zamienne str. 11, 22 i 37 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 01.09.2022 r.), 



4 

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 01.09.2022 r. – po jego 
opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 
potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji). 

 
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).  
 
 
 
Rozdzielnik: 
www.zdw.krakow.pl 
1 x DN-4 a/a 


