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   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Opracowanie wielowariantowej  
koncepcji budowy Drogi Współpracy Regionalnej – etap II – budowa połączenia drogowego 
DW 933 z autostradą A4 
(nr ZDW-DN-4-271-51/22) 

 
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 8: 
Prosimy o udostępnienie wymagań dotyczących zakresu Analiz i Prognoz Ruchu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż analizy i prognozy ruchu należy wykonać zgodnie z zapisami  
pkt. 7.1.8. i 8.2.2. OPZ. Analizy i prognozy ruchu w rejonie węzłów autostrady A4 winny  
być wykonane w kontekście minimum dwóch scenariuszy, tj. wariantu zakończenia umowy  
z koncesjonariuszem autostrady A4 w terminie umownym i przejęcia zarządzania przez  
GDDKiA z uwzględnieniem możliwości rozbudowy węzłów dostosowanych do alternatywnego 
systemu opłat za przejazd lub ich braku oraz wariantu przedłużenia umowy z koncesjonariuszem 
autostrady A4 i kontynuacji zarządzania przez niego odcinkiem autostrady A4 Kraków –  
Katowice z uwzględnieniem dotychczasowego systemu opłat za przejazd. Zaznacza się  
również, iż w trakcie opracowania na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury są WR-D-13  
Wytyczne wykonywania analiz i prognoz ruchu drogowego, z którymi po rekomendacji zaleca  
się zapoznać i adekwatnie stosować. 

 
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 


