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   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic 
w nowym przebiegu DW 964 (stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej 
z siecią dróg międzynarodowych) – etap 2: budowa obwodnicy Niepołomic 
(nr ZDW-DN-4-271-19/22) 

 
Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 
niniejszym informuje, iż na podstawie art. 90 ust. 1 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)  
dokonana została zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu mająca na celu sprostowanie  
zaistniałej w ramach zapisów sekcji II.1.4 i II.2.4 ogłoszenia omyłki pisarskiej polegającej  
na wskazaniu tam częściowo błędnego oznaczenia referencyjnego odcinka drogi stanowiącego 
przedmiot zamówienia (którym jest budowa drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od skrzyżowania 
ul. Kwiatkowskiego i ul. Diesla / ok. km 3+540 koncepcji do skrzyżowania z drogą krajową nr 75  
/ km 7+437, a nie, jak omyłkowo zostało to podane, km 7+432 koncepcji) i dostosowanie 
(ujednolicenie) w tym zakresie treści ogłoszenia o zamówieniu do treści SWZ. 
 

Przedmiotowa zmiana została wprowadzona do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 20.05.2022 r. pod nr 2022/S  
098-267399 (w ramach zmiany zapisów sekcji II.1.4 i II.2.4 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. 
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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).  
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