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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) 

 
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 25: 
Dotyczy § 4 ust. 4 wzoru Umowy: Prosimy o zmianę wymogu dotyczącego ubezpieczenia 
ryzyk budowy i montażu (CAR) i potwierdzenie, że wymóg zostanie uznany za spełniony  
kiedy Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie CAR z sumą ubezpieczenia w wysokości 
wartości kontraktu netto. Wskazujemy, że odszkodowania z ubezpieczenia ryzyk budowy  
i montażu (CAR) na rzecz podmiotu zarejestrowanego jako płatnik podatku VAT, a takim  
bez wątpienia będzie każdy Wykonawca, pomniejszane są o wartość podatku VAT,  
tj. wypłacane w kwocie netto. W związku z powyższym ubezpieczanie budowy na sumę równą 
wartości kontraktu brutto jedynie niepotrzebnie zwiększy składkę za to ubezpieczenie (o 23%),  
a co za tym idzie samą cenę ofertową, kiedy nie ma możliwości aby tak ustalona suma 
ubezpieczenia kiedykolwiek została wykorzystana w całości przy likwidacji szkody. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 4 ust. 4 wzoru  
umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu. Celem zapewnienia jednolitości, 
równoważności i przejrzystości wymagań ubezpieczeniowych podtrzymuje się wymóg,  
aby suma gwarancyjna w ramach ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu opiewała na wartość 
kontraktu brutto (cenę ofertową brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na indywidualizowanie 
wymagań ubezpieczeniowych w kontekście sytuacji danego konkretnego Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 45: 
Czy Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet realizacji w/w zadania? Pozwoli  
to na obniżenie kosztów finansowych, a co za tym idzie obniżenie wartości oferty. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem cz. VII pkt 7 SWZ – cz. opisowa (cyt.) 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, który  
to zapis jest podtrzymywany. Zaznacza się przy tym, iż zapisy wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) 
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przewidują płatności częściowe w ramach wynagrodzenia umownego w toku realizacji 
zamówienia.  

 
II. Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ oraz ogłoszeniu  

o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia wadium oraz termin otwarcia ofert  
w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie  
z poniższym: 
 

Termin składania ofert           –  30.06.2022 r. godz. 10:00 
Termin wniesienia wadium    –  30.06.2022 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert             –  30.06.2022 r. godz. 12:00 

 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, 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. 23, 26 i 42 SWZ – cz. opisowa 
(oznaczone datą 09.06.2022 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 20.05.2022 r. pod nr 2022/S 098-267399 (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 
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