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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, 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 70: 
Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z docelową organizacją ruchu, balustrada pełnościenna 
U-11a – całoszklana z elementami drewnianymi ma być również montowana wzdłuż  
ścieżki rowerowej oraz wokół placu do zawracania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż na kładce należy zastosować balustradę pełnościenną, całoszklaną 
z pochwytem ze stali nierdzewnej. Wzdłuż skrzydeł kładki, ścieżki i placu do zawracania 
należy przyjąć również balustradę pełnościenną, całoszklaną z pochwytem ze stali 
nierdzewnej z dodatkowymi elementami drewnianymi od strony zewnętrznej na wzór 
skatowania zadaszenia kładki. Dodatkowe elementy drewniane nie stanowią elementów 
konstrukcyjnych. Poniżej przedstawia się szkic balustrady wzdłuż ścieżki i placu  
do zawracania. Nadmienia się również, iż zgodnie z treścią OPZ opracowanie projektu 
technologicznego balustrady stanowi obowiązek Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego 
zamówienia. 
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Pytanie nr 71: 
Czy Zamawiający wymaga wykonania balustrady pełnoszklanej ze szkła wyłukowanego  
w dostosowaniu do promienia łuku drogi jak pokazano w docelowej organizacji ruchu – 
rozwiązanie znacznie podraża koszt balustrad. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza się wykonanie zakresu zadania, o którym mowa  
w pytaniu, odcinkami prostymi. Nadmienia się również, iż zgodnie z treścią OPZ opracowanie 
projektu technologicznego balustrady stanowi obowiązek Wykonawcy w ramach realizacji 
niniejszego zamówienia. 

 
Pytanie nr 72: 
W specyfikacji technicznej jest podany sposób zakotwienia balustrady pełnościennej  
szklanej w konstrukcji kładki. Proszę o podane sposobu zakotwienia balustrady poza kładką, 
tj. wokół placu do zawracania oraz wzdłuż ścieżki rowerowej. Specyfikacja techniczna oraz 
dokumentacja projektowa tego nie zawiera. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż mocowanie balustrady poza kładką winno być takie same,  
jak na kładce. W tym celu specyfikacja techniczna D.07.05.01 przewiduje wykonanie ławy 
fundamentowej z betonu C25/30, przy czym montaż i wykonanie ławy fundamentowej  
należy zrealizować zgodnie z wytycznymi producenta balustrady. 

 
Pytanie nr 73: 
Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „odporności paneli na akty 
wandalizmu”? w odniesieniu do balustrady pełnościennej szklanej – pkt 2.2 Specyfikacji 
technicznej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pod pojęciem (cyt.) odporności paneli na akty wandalizmu  
w odniesieniu do balustrady pełnościennej szklanej należy rozumieć wykonanie 
odpowiedniego zabezpieczenia paneli przed ich wypadnięciem lub rozpadem w przypadku 
uderzenia – w tym kontekście należy przyjąć rozwiązania systemowe producenta balustrady. 

 
Pytanie nr 74: 
Proszę o podanie wymagań dotyczących parametrów wytrzymałościowych balustrady 
pełnościennej szklanej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż balustrada powinna przenosić oddziaływanie: 
 pionowe – 1,0 kN/m 
 poziome przyłożone na wysokości – wysokość balustrady – 1,0 kN/m 
 oddziaływanie wiatru na boczną powierzchnię – strefa 3. 

 
Pytanie nr 75: 
Jakie elementy drewniane mają być zastosowane w balustradach pełnościennych szklanych? 
W specyfikacji pkt 2.5 jest mowa o pochwycie ze stali nierdzewnej. 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 70. 
 
Pytanie nr 76: 
Prosimy o doprecyzowanie lub zamieszczenie rysunku szczegółowego odwodnienia liniowego 
w osi kładki w nawierzchni z asfaltu twardolanego pokazanego na rysunkach ogólnych. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż przewidziane jest odwodnienie liniowe wykształcone poprzez 
spadki nawierzchni. 

 
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 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       – 18.10.2022 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert         – 18.10.2022 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 
04.10.2022 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. 

 
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 


