
 
 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, 02.06.2022 r. 
ZDW/PW/2022/4134/DN-4/BJ 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-19/22 

 
   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 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 1: 
Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność wykonania w ramach zadania inwestycyjnego 
projektu technicznego (jak części projektu budowlanego) oraz odrębnego projektu wykonawczego? 
Projekt wykonawczy jest zbędny do wykonania robót budowlanych (nie przewiduje go ustawa 
Prawo budowalne, a nie przepisy wydane na jej podstawie i nie jest wymagany dla uzyskania 
jakiejkolwiek decyzji zezwalającej na budowę, w szczególności ZRID) i służy wyłącznie  
do opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane bez projektowania realizowanych  
w ramach zamówień publicznych. Nie ma też możliwości prawnej spełnienia wymagania 
Zamawiającego, by projekty wykonawcze „spełniały wymagania Prawa Budowlanego” (PFU  
pkt 2.6.3.1 lit. e), bo wymagania takie nie istnieją. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż podtrzymywane jest wymaganie wykonania w ramach niniejszego 
zamówienia projektów budowlanych, projektów wykonawczych i projektu technicznego – jako 
elementów dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowane mają być roboty budowlane 
(w ocenie Zamawiającego projekt wykonawczy jest niezbędny i potrzeby w tym kontekście). 
Jednocześnie nadmienia się, iż w ramach pkt 2.6.3.1. lit. e PFU zaistniała omyłka pisarska 
polegająca na omyłkowym i niepotrzebnym uwzględnianiu w ramach tego zapisu odwołania  
do projektów wykonawczych, w związku z czym celem jej skorygowania usunięte zostało 
sformułowanie (cyt.) i wykonawczy, stąd też w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia  
się zamienną str. 35 PFU (oznaczoną datą 02.06.2022 r.) uwzględniającą wskazaną korektę 
(zmianę) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem 
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp3/postepowanie19_22.zip w folderze pn. załączniki do pisma  
z dnia 02.06.2022 r. 

 
Pytanie nr 2: 
Jaki jest aktualny harmonogram finansowania zadania? Zamieszczony w PFU pkt 1.2 lit p 
harmonogram wpłat wydaje się nieaktualny. 
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Odpowiedź 
Planowane limity finansowe na realizację inwestycji w kontekście poszczególnych lat wynoszą: 
2023 r. – 15,6 mln zł, 2024 r. – pozostała kwota. Celem aktualizacji zapisów pkt 1.2 lit. p PFU  
w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się zamienną str. 9 PFU (oznaczoną datą 
02.06.2022 r.) uwzględniającą wskazane wyżej informacje na temat aktualnych limitów 
finansowych – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem 
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp3/postepowanie19_22.zip w folderze pn. załączniki do pisma  
z dnia 02.06.2022 r. 
 
Pytanie nr 3: 
Jaka jest szacunkowa wartość zamówienia? 
Odpowiedź  
Na podstawie planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) przedmiotowe zamówienie oszacowane 
zostało na kwotę 23 495 934,89 zł (netto). 

 
Pytanie nr 4: 
Czy zwycięski wykonawca będzie zawierać umowę będzie zawierać umowę z Województwem 
Małopolskim? Czy osoba podpisująca umowę (Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie) 
będzie działać jako pełnomocnik jednostki samorządu terytorialnego – Województwa 
Małopolskiego? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje i wskazuje, iż zgodnie z zapisami komparycji wzoru umowy (zał. nr 8 
SWZ), jak również regulacjami ustawy PZP umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia  
będzie zawierana pomiędzy Wykonawcą (którego oferta zostanie wybrana jako oferta 
najkorzystniejsza) a Zamawiającym, czyli Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie stanowiącym 
jednostkę budżetową i jednostkę organizacyjną Województwa Małopolskiego, reprezentowanym 
przez Kierownika Zamawiającego lub inną upoważnioną w tym zakresie osobę (zgodnie  
z regulacjami wewnętrznymi jednostki – Dyrektora, Z-cę Dyrektora, ewentualnie osobą 
posiadającą umocowanie do dokonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika 
Zamawiającego). Niniejsze wynika wprost z zasad i pojęć regulowanych ustawą PZP, w tym  
w szczególności faktu, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jako jednostka sektora  
finansów publicznych (z racji powołania i istnienia) stanowi zgodnie z art. 4 pkt 1 i art. 7 pkt 31 
ustawy PZP samodzielnego i niezależnego zamawiającego publicznego udzielającego zamówień 
publicznych, natomiast zgodnie z art. 7 pkt 25 ustawy PZP czynność zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia stanowi czynność udzielania zamówienia publicznego (która formalnie kończy 
prowadzone przez Zamawiającego postępowanie zamówieniowe), a w świetle art. 7 pkt 32  
ustawy PZP jako zamówienie należy rozumieć jako umowę odpłatną zawieraną pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego  
od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Zawierając umowę w sprawie 
niniejszego zamówienia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie będzie zatem działał jako 
Zamawiający udzielający zamówienia po przeprowadzeniu postępowania zamówieniowego 
zgodnie z regulacjami  ustawy PZP.  

Pytanie nr 5: 
Jak należy oznaczyć beneficjenta gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowiącej wadium? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje i wskazuje, iż Beneficjentem gwarancji wadialnej (w przypadku wnoszenia  
wadium w postaci niepieniężnej / dokumentowej) winien być Zamawiający prowadzący niniejsze 
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postępowanie (zgodnie z informacjami podanymi w SWZ) – Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Krakowie. 
 
Pytanie nr 6: 
Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z terminu wykonania 
zamówienia okresów zimowych, liczonych jako 4 miesiące, trwających w okresie od dnia 1 grudnia 
do dnia 31 marca. Zasadność powyższego wynika z konieczności zastosowania zimowych  
przerw technologicznych i została uznana przez inwestorów (m.in. GDDKiA) i jest podyktowana 
doświadczeniami związanymi z zachowaniem bezpieczeństwa prowadzenia robót, koniecznością 
dotrzymania wszystkich reżimów technologicznych oraz związanym z tym zachowaniem 
założonych wymogów jakościowych. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wyłączenie a priori z biegu terminu wykonania 
zamówienia okresów zimowych (liczonych jako okresy 4-miesięczne, trwające w okresie  
od dnia 01.12. do dnia 31.03.) – z uwagi na brak takiej potrzeby i uzasadnienia.  
W ocenie Zamawiającego określony w SWZ termin realizacji zamówienia jest wystarczający,  
aby Wykonawca mógł zaplanować harmonogram prac i realizować go w taki sposób, który 
umożliwi zachowanie wszelkich reżimów technologicznych bez wskazanego wyłączania 
(niewliczania w bieg terminu) okresów zimowych przypadających na określony stosowną liczbą 
miesięcy okres realizacji zamówienia. Ponadto nadmienia się, iż doświadczenia ostatnich  
lat pokazują, iż warunki atmosferyczne panujące w tym okresie na przestrzeni ostatnich lat 
umożliwiały wykonywanie wielu asortymentów robót budowlanych bez konieczności całkowitego 
wstrzymywania (zaprzestawania wykonywania) robót w kontekście całego okresu zimowego. 

 
Pytanie nr 7: 
Czy w związku z zapisem w PFU pkt 3 ppkt 11 przewidywane jest w ramach realizacji wykonanie 
skrzyżowania drogi z linią kolejową? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje wykonania 
skrzyżowania drogi z linią kolejową, a w ramach pkt 3 PFU, w kontekście zawartego tam  
katalogu przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego, zaistniała omyłka pisarska polegająca na omyłkowym i niepotrzebnym 
uwzględnianiu w ramach tego zapisu odwołania do rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie (wskazanego  
w ramach ppkt 11), w związku z czym celem jej skorygowania usunięte zostało przedmiotowe 
odesłanie, stąd też w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się zamienne str. 40 – 43 PFU 
(oznaczone datą 02.06.2022 r.) uwzględniające wskazaną korektę (zmianę) – przedmiotowe 
dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp/ 
wzp3/postepowanie19_22.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 02.06.2022 r. 

 
Pytanie nr 8: 
Czy zamawiający życzy sobie prowadzić postępowanie na podstawie nieaktualnych przepisów 
prawa, które wskazał w PFU pkt 3 ppkt 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20, a w szczególności jakim 
czynnościom planowanym na czas realizacji ma służyć stosowanie wskazanego w ppkt 12 
rozporządzenia, wydanego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych  z r. 1994, która 
została uchylona ustawą z r. 2004, która z kolei została zastąpiona aktualną ustawą z 2019 r.? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z aktualnymi  
względem toku jego realizacji przepisami, regulacjami i normami (vide uwaga / zastrzeżenie 
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zawarte na końcu pkt 3 PFU (cyt.) Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany  
w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 
projektowej oraz podczas prowadzenia robót), natomiast niniejsze postępowanie przetargowe – 
zgodnie z wyraźnymi i jednoznacznymi zapisami SWZ – prowadzone jest w oparciu o ustawę  
z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz wydane na jej podstawie przepisy 
wykonawcze. Mając jednakże na względzie potrzebę uporządkowania i uaktualnienia katalogu 
przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego zawartego w pkt 3 PFU w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się  
zamienne str. 40 – 43 PFU (oznaczone datą 02.06.2022 r.) uwzględniające wskazaną  
aktualizację odwołań prawnych – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku  
do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp3/postepowanie19_22.zip  
w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 02.06.2022 r. 

 
Pytanie nr 9: 
Wg jakich kryteriów inspektor nadzoru będzie oceniać, które materiały z rozbiórki będą użyteczne 
dla Zamawiającego, a które mają być unieszkodliwione i na jakiej zasadzie będzie określać  
ich ilość (załącznik do SWZ – wzór umowy, par. 4 ust. 8)? W jaki sposób obecnie wykonawca  
ma określić koszty wykonania tych wymagań zamawiającego i w której pozycji WWER  
je umieścić? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek został 
opisany w pkt 1.4.1. PFU (str. 12). Koszty robót rozbiórkowych wraz z ich odwozem i utylizacją 
winny zostać określone na podstawie treści OPZ i winny zostać ujęte w poz. 2.1. WWER  
(Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego  
na czas robót).  

 
Pytanie nr 10: 
Dotyczy § 4 ust. 8 załącznika do SWZ – wzoru umowy: w jakie miejsce należy odwozić materiały  
z rozbiórki, użyteczne dla Zamawiającego? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek  
(w tym określenie miejsca ich odwozu) został opisany w pkt 1.4.1. PFU (str. 12). 

 
Pytanie nr 11: 
Dotyczy § 4 ust. 14 załącznika do SWZ – wzoru umowy. Wnosimy o wyjaśnienie i wyraźne 
wskazanie jakie inne nieobjęte umową roboty będą wykonywane na terenie budowy przez  
inny podmiot oraz przewidywany harmonogram prowadzenia tych robót? Zamawiający,  
w szczególności w ramach ryczałtowego charakteru wynagrodzenia oraz z uwagi na kary  
za nieterminową realizację, nie może nakładać na wykonawcę niedoprecyzowanego obowiązku 
współdziałania z podmiotami trzecimi o nieznanym wykonawcy zakresie i konsekwencjach. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, iż przywołany w pytaniu zapis § 4 ust. 14 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ)  
ma charakter ewentualny – został zawarty na wypadek zaistnienia sytuacji, na którą wskazuje. 
Aktualnie Zamawiający nie ma wiedzy, aby taka sytuacja miała nastąpić, jednak nie można 
wykluczyć, iż takowa wystąpi w toku realizacji umowy. Roboty nieobjęte umową będą mogły  
być wykonywane na terenie budowy przez inny podmiot wyłącznie w nadzwyczajnych wypadkach, 
za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy oraz pod warunkiem, że nie będą kolidować z robotami 
prowadzonymi przez Wykonawcę i nie będą mieć wpływu na umowne warunki realizacji 
przedmiotu umowy, w tym termin jego wykonania.  
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Pytanie nr 12: 
Wnosimy o skrócenie terminu, zastrzeżonego dla Zamawiającego na wydanie zastrzeżeń  
lub odpowiednio sprzeciwu do przedstawionego projektu lub odpowiednio umowy 
podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowalne (§ 5 ust. 3 pkt 2 i pkt 5 załącznika  
do SWZ – wzór umowy) z 30 do 10 dni. Trzydziestodniowy termin na wyrażenie braku akceptacji 
do umowy podwykonawczej nie jest w żaden sposób uzasadniony, jest nieadekwatny  
do stosunkowo krótkiego okresu przewidzianego na realizację umowy (30 miesięcy) i w obecnych 
trudnych warunkach rynkowych, w których pozyskanie podwykonawców stanowi zasadniczy 
problem dla wykonawców może generować ryzyko braku terminowej realizacji kontraktu,  
bez jakiejkolwiek winy wykonawcy. Nawet największy zamawiający – GDDKiA stosuje terminy  
14 dniowe w umowach zawieranych w przetargach „unijnych”; vide np. trwający przetarg  
eB2B - Postępowanie O.RZ.D-3.2410.1.2022 - Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej  
S19 na odcinku Lutcza – w. Domaradz (z węzłem) dł. ok. 6,43 km. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 5 ust. 3 pkt 2 i 5 wzoru 
umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego 
potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecne zapisy są adekwatne  
i odpowiednie względem kwestii, do których się odnoszą – przy uwzględnieniu także regulacji 
prawa powszechnie obowiązującego, oraz są standardowo stosowane w umowach 
zamówieniowych. Jednocześnie Zamawiający nadmienia, iż w ramach współpracy i współdziałania 
przy wykonaniu przedmiotu umowy będzie realizował ciążące na nim zobowiązania w sposób 
nieutrudniający i niedezorganizujący toku prac. 

 
Pytanie nr 13: 
Wnosimy o wykreślenie z par. 12 ust. 6 załącznika do SWZ – wzór umowy wyrazów „”staje się 
własnością Zamawiającego i”, który jest sprzeczny z ustawą PZP, która nie przewiduje, by złożone 
zamawiającemu zabezpieczenie stawało się automatycznie jego własnością z chwilą niewykonania 
lub nienależytego wykonania świadczenia przez wykonawcę. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 12 ust. 6 wzoru umowy  
w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego potrzeby i uzasadnienia 
dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest adekwatny i odpowiedni 
względem kwestii, do których się odnosi, oraz nie wymaga dodatkowego precyzowania,  
czy dookreślania w swojej treści, jak również w żaden sposób nie narusza obowiązujących 
regulacji prawnych. 

Pytanie nr 14: 
Wnosimy o wykreślenie par. 12 ust. 2 załącznika do SWZ – wzór umowy oraz § 14 ust. 2  
pkt 10 lit. a, ponieważ forma zabezpieczenia jest zależna wyłącznie od wykonawcy, może 
wielokrotnie ulec zmianie w trakcie realizacji kontraktu (z zachowaniem ciągłości) i nie może  
to być zależne od zgody zamawiającego wyrażonej w formie aneksu. Wnioskowane  
do wykreślenia ww. zapisy wzoru umowy są sprzeczne z art. 450 ust 1 PZP. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na usunięcie przywołanych w pytaniu zapisów  
§ 12 ust. 2 oraz § 15 (Zamawiający bazując na kontekście całego pytania uznał, iż w tym zakresie 
nastąpiła omyłka w określeniu numeracji zapisu) ust. 2 pkt 10 lit. a wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) – 
z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego potrzeby i uzasadnienia dokonania takowej zmiany.  
W ocenie Zamawiającego przedmiotowe zapisy są adekwatne i odpowiednie względem kwestii,  
do których się odnoszą oraz w żaden sposób nie umniejszają / nie naruszają obowiązujących 
regulacji prawnych. Wskazuje się, iż przedmiotowe zapisy umowne wcale nie uzależniają 
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możności dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy od uprzedniego 
zawarcia w tym przedmiocie aneksu, jako że zmiana formy zabezpieczenia w zakresie określonym 
przepisem art. 450 ust. 1 ustawy PZP stanowi zgodnie z art. 451 ust. 1 ustawy PZP ustawowe 
prawo i kompetencję Wykonawcy, ale mają na celu jedynie uwidocznienie takiej (dokonanej  
na mocy jednostronnej czynności Wykonawcy) zmiany w kontekście treści umowy (jako zmiany 
porządkującej i informacyjnej). 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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