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Kraków, 21.06.2022 r. 

ZDW/PW/2022/4593/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) 

 
I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2, 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 15: 

W związku z treścią par. 4 ust. 4 tekst pod pierwszą tabelą załącznika do SWZ – wzór umowy 

(„Zamawiający wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierała udziału własnego, franszyzy 

redukcyjnej czy też franszyzy integralnej. Jeśli wykonawca wyznacza w umowie 

ubezpieczenia udział własny, franszyzę redukcyjną lub franszyzę integralną – wtedy  

do umowy należy wprowadzić następującą zasadę wypłaty odszkodowań: wypłata 

odszkodowania będzie realizowana na rzecz poszkodowanego w pełnej wysokości wyliczonej 

przez ubezpieczyciela wartości szkody – bez potrącania ustalonych w polisie franszyz / 

udziałów własnych. Ubezpieczony każdorazowo po realizacji wypłaty odszkodowania na rzecz 

poszkodowanego będzie zobowiązany do dopłaty Wykonawcy lub potrącenie z faktury  

kwoty wynikającej z franszyzy określonej w polisie. W przypadku wprowadzenia 

przedmiotowego zapisu dotyczącego wypłaty odszkodowań – o wysokości franszyzy / udziału 

własnego decyduje ubezpieczony.”) wnosimy o zmianę tego zapisu i wprowadzenie 

odpowiednich franszyz/udziałów własnych w wysokości 20 000 zł dla każdego typu szkód 

wskazanych w tabeli. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na modyfikację zapisów § 4 ust. 4 wzoru umowy  

(zał. nr 8 SWZ) w kontekście dotyczącym wymogów dotyczących ubezpieczenia OC 

w zakresie obejmującym usunięcie zapisu zamieszczonego pod tabelą oraz wprowadzenie 

franszyzy / udziału własnego na poziomie 20 000,00 zł / 10 000,00 zł (dla określonych szkód), 

przy czym zaznacza, iż nie wyraża zgody na wprowadzenia franszyzy integralnej.  

W związku z powyższym Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia  

na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamienny zał. nr 8 SWZ (wzór umowy) 

(oznaczony datą 21.06.2022 r.) – uwzględniający wprowadzone zmiany w zakresie 

wskazanym powyżej. 
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Pytanie nr 16: 

Zgodnie z zapisami PFU wykonawca od skrzyżowania z ul. Wimmera i Portową  

do skrzyżowania z DK75 powinien zastosować mieszankę MMA redukującą hałas o ok 5dB  

a produkcja mieszanki powinna być zgodna z WT-2:2014. W związku z brakiem formalnej 

charakterystyki mieszanek jako ciche, prosimy o wskazanie które z mieszanek zawartych  

w WT-2 pozwalają na osiągnięcie obniżenia hałasu o ok 5dB w stosunku do mieszanki 

odniesienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż stanowiące przedmiot niniejszego postępowania zamówienie 

obejmuje realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj, w związku z czym  

to do Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia należy zaprojektowanie odpowiedniej 

mieszanki mineralno-asfaltowej obniżającej hałas o około 5 dB w stosunku do nawierzchni 

referencyjnej – zgodnie z zapisami PFU. Zamawiający na tym etapie nie wskazuje konkretnej 

mieszanki MMA, której zastosowanie pozwoli osiągnąć wymagany efekt.  

 

Pytanie nr 17: 

Zgodnie z zapisami PFU wykonawca od skrzyżowania z ul. Wimmera i Portową  

do skrzyżowania z DK75 powinien zastosować mieszankę MMA redukującą hałas o ok 5dB.  

Prosimy o wskazanie jakie ogranicznie prędkości ma zostać wprowadzone na przedmiotowym 

odcinku w celu uzyskania w/w redukcji hałasu. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż efekt redukcji hałasu Wykonawca winien uzyskać przez dobór 

odpowiedniej mieszanki MMA do warstwy ścieralnej nawierzchni, a nie poprzez wprowadzanie 

ograniczeń prędkości na danym odcinku. 

 

Pytanie nr 19: 

Zgodnie z zapisami PFU pkt. 1.4.1.3a prosimy o przekazanie wykonanych badań FWD 

odcinka.  

Odpowiedź 

Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma opinię geotechniczną  

warunków posadowienia z dokumentacją badań podłoża gruntowego, zawierającą  

badania FWD (stanowiącą prawidłowy zał. nr 9 PFU – zastępujący poprzednio omyłko 

udostępniony w tym kontekście dokument o nieprawidłowej, niekompletnej treści). 

Przedmiotowy dokument zamieszczony 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 21.06.2022 r. 

 

Pytanie nr 20: 

Czy zamawiający dysponuje badaniami konstrukcji odcinka? Jeśli tak to prosimy o ich 

przekazanie. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 19. 

 

Pytanie nr 21: 

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie odwiertów geotechnicznych w konstrukcji 

nawierzchni w celu określenia koniecznego zakresu wzmocnienia nawierzchni? 

Odpowiedź 

Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma opinię geotechniczną  

warunków posadowienia z dokumentacją badań podłoża gruntowego, zawierającą wyniki 

odwiertów geotechnicznych (stanowiącą prawidłowy zał. nr 9 PFU – zastępujący poprzednio 

https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp3/%20postepowanie19_22.zip
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omyłko udostępniony w tym kontekście dokument o nieprawidłowej, niekompletnej treści). 

Przedmiotowy dokument zamieszczony 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 21.06.2022 r. Ponadto informuje się, iż istnieje możliwość wykonania 

dodatkowych odwiertów – po wcześniejszym uzyskaniu zgody dotychczasowego zarządcy 

drogi, tj. Burmistrza Niepołomic. 

 

Pytanie nr 22: 

W Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia wydanej dnia 29.08.2018 r. (sygn. OO.4200.7.2016.ASu) 

wśród wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia  

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wskazano następujący 

wymóg: „Po posadzeniu drzew należy je podlewać w okresach niedoboru wilgotności w glebie 

przez okres 1 roku; należy zapewnić pielęgnację drzew przez okres 5 lat obejmującą 

kształtowanie pokroju drzew za pomocą cięć, pielęgnację gleby wokół drzewa, nawożenie, 

poprawianie zabezpieczeń (palików i wiązań, osłonek zabezpieczających przed obgryzaniem 

przez zwierzynę płową), podlewanie w okresach suszy, ewentualne dosadzenia w miejscach 

wypadu drzew (zastąpienie drzew martwych lub silnie uszkodzonych).” Czy realizacja wyżej 

wskazanych obowiązków, tj. podlewania drzew przez okres 1 roku i pielęgnacji drzew przez 

okres 5 lat będzie po stronie wykonawcy czy Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami PFU do obowiązków Wykonawcy będzie 

należała pielęgnacja posadzonych drzew przez okres 1 roku od momentu dokonania  

odbioru końcowego wykonanych robót.  

 

Pytanie nr 23: 

W Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia wydanej dnia 29.08.2018 r. (sygn. OO.4200.7.2016.ASu) 

wskazano obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności 

zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony przy obiektach 

wymagających ochrony przed hałasem, w szczególności dla obwodnicy Niepołomic — posesje 

Płaszowska 41, Grabska 1, Kolejowa 20, 21, 21A, 23 oraz przy Centrum Szkolenia 

Zawodowego, po upływie jednego roku od dnia oddania obiektu do użytkowania  

i jej przedstawienia w terminie 12 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania  

do organu ochrony środowiska właściwego do utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania, a także organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Czy koszty i obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej w ww. zakresie 

leżą po stronie wykonawcy czy zamawiającego.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż koszty wykonania analizy porealizacyjnej leżą po stronie 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 31: 

Dotyczy § 4 ust. 8 projektu umowy: Wnosimy o wskazanie konkretnego adresu, gdzie 

Wykonawca zobowiązany będzie odwieźć materiały z rozbiórki lub ewentualnie wskazanie 

odległości tego miejsca od placu budowy. Informacja ta jest potrzeba Wykonawcy w celu 

prawidłowej wyceny oferty. 

 

https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp3/%20postepowanie19_22.zip
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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) – (cyt.) 

„Wycięcie drzew i krzewów:  Pnie drzew – dłużyce oraz gałęzie, stanowią własność  

UMiG Niepołomice. Wykonawca po dokonaniu ich obmiaru na własny koszt dostarczy  

je do Spółdzielni Kółek Rolniczych  w Niepołomicach z siedzibą w Woli Batorskiej 460, 32- 006 

Wola Batorska.”, „Zdementowane bariery i znaki drogowe, niewykorzystana do ponownego 

wbudowania kostka brukowa z rozbiórki utwardzonych poboczy ul. Wimmera oraz krawężniki 

granitowe z rozbiórki skrzyżowania ulic Wimmera i Kwiatkowskiego stanowią własność  

UMiG Niepołomice. Wykonawca po dokonaniu ich obmiaru na własny koszt dostarczy  

je do Spółdzielni Kółek Rolniczych w Niepołomicach z siedzibą w Woli Batorskiej 460, 32- 006 

Wola Batorska.”, „Materiały pochodzące z rozbiórki skrzyżowania DK75 z ul. Kolejową  

takie jak: elementy sygnalizacji świetlnej (wszystkie latarnie oraz szafa sterownicza z całym 

wyposażeniem) należy odwieźć do Obwodu Drogowego GDDKiA Rejon w Tarnowie,  

adres: Bochnia, ul. Karosek 1. Pozostałe materiały rozbiórkowe do utylizacji zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.”. 

 

Pytanie nr 43: 

Prosimy o jednoznaczne określenie początku zakresu zadania, wg opisu PFU początek  

jest od skrzyżowania ulic Kwiatkowskiego i Diesla, natomiast wg koncepcji to skrzyżowanie 

Kwiatkowskiego i Grabska? Czy w zakres zadania wchodzi przebudowa całego 

skrzyżowania? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zakres terytorialny zadania w kontekście jego początku  

został precyzyjnie określony w pkt 1.1 PFU (cyt.) „Początek zakresu zadania będzie  

stanowić włączenie do wylotu skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Diesla w kierunku  

ul. Wimmera (ok. km 3+540) – na wysokości granicy pomiędzy działkami nr 2817/5 i 2818/5”. 

 

Pytanie nr 46: 

Prosimy o wskazanie, jakie odstępstwa od warunków technicznych konieczne do uzyskania  

są znane Zamawiającemu na obecnym etapie bazując na rozwiązaniu koncepcyjnym. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie jest w stanie na obecnym etapie procedowania zadania inwestycyjnego 

wskazać, jakie będą wymagane odstępstwa od warunków technicznych, ponieważ  

zależeć to będzie w szczególności od przyjętych przez Wykonawcę na etapie projektowania  

rozwiązań projektowych. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż uzyskiwanie odstępstw  

od obowiązujących warunków technicznych dopuszczalne będzie tylko w przypadkach 

koniecznych i  uzasadnionych. 

 

Pytanie nr 47: 

Jaki będzie tryb postępowania Zamawiającego, jeżeli uzyskanie odstępstw od warunków 

technicznych nie będzie niemożliwe mimo rozważenia wszelakich zgodnych z PFU rozwiązań 

projektowych? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca winien w ramach realizacji niniejszego zamówienia 

zaprojektować obwodnicę zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i tylko  

w przypadkach koniecznych i uzasadnionych możliwe będzie wystąpienie i uzyskanie 

odstępstwa. 
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Pytanie nr 48: 

Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie obecnych dolnych warstw konstrukcji  

w przypadku jeżeli badania potwierdzą, że posiadają one odpowiednie parametry techniczne? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż dopuszczalne jest pozostawienie obecnych dolnych warstw 

konstrukcji w przypadku, jeżeli badania potwierdzą, że posiadają one odpowiednie  

parametry techniczne i jeżeli projekt konstrukcji wykaże, iż zaprojektowana konstrukcja 

przeniesie zakładany ruch.  

 

Pytanie nr 49: 

Czy Zamawiający wymaga kompleksową wymianę wszystkich warstw konstrukcyjnych?  

Jeśli nie, prosimy o podanie docelowych kilometraży wymiany. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego 

zamówienia należy zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni, w tym też ustalenie,  

czy dokonywana będzie kompleksowa wymiana wszystkich warstw konstrukcyjnych. 

 

Pytanie nr 51: 

Czy Zamawiający dopuści czasowe zamknięcie drogi na czas prowadzenie kluczowych robót? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu  

w trakcie realizacji robót. 

 

Pytanie nr 52: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający upublicznił wszystkie dokumenty związane  

z niniejszą Inwestycją i mające wpływ na rzetelną wycenę przedmiotowego zakresu, w jakich 

jest posiadaniu. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż w ramach dokumentów zamówienia udostępnił wszystkie 

posiadane dokumenty / materiały związane z niniejszą inwestycją i mające wpływ na wycenę 

zamówienia. 

 

Pytanie nr 53: 

Czy Zamawiający potwierdza, że wszelkie informacje zamieszczone w PFU, Koncepcji, 

decyzjach i opiniach są zgodne ze stanem faktycznym?  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że wszelkie informacje zamieszczone w PFU i jego załącznikach  

(w tym koncepcji, decyzjach i opiniach) są zgodne ze stanem faktycznym na dzień  

ich sporządzenia / pozyskania. 

 

Pytanie nr 54: 

Czy na terenie budowy w czasie od podpisania umowy do odbioru robót będą wykonywane 

prace przez innych wykonawców (np. gestorów sieci)? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż obecnie nie posiada żadnych informacji, iżby w okresie realizacji 

niniejszego zamówienia na terenie budowy miały być wykonywane prace przez innych 

wykonawców / podmioty (np. gestorów sieci). 
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Pytanie nr 58: 

Czy Zamawiający wymaga zmiany niwelety w stosunku do istniejącej na jakimkolwiek odcinku 

projektowanej drogi? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego 

zamówienia należy zaprojektowanie niwelety budowanej obwodnicy i ewentualne  

jej dostosowanie do stanu istniejącego. 

 

Pytanie nr 61: 

Czy Zamawiający dopuszcza częściowe ponowne użycie materiałów pochodzących  

z rozbiórek dróg, chodników, itp., np. kruszyw, destruktu i innych? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż informacje w zakresie wskazanym w pytaniu określone  

są w pkt 1.4.1. lit. g, h, i PFU – (cyt.) „Materiał z frezowania nawierzchni Wykonawca 

przechodzi na własność Wykonawcy i należy go zagospodarować we własnym zakresie  

do robót drogowych zgodnie z wymogami  Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  

z dnia 23 grudnia 2021r (Dz.U. z 2021 r. poz. 2468) lub zutylizować zgodnie z zapisami 

Ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21). Wykonawca będzie odpowiedzialny  

za zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami .Wykonawca  

w wycenie ofertowej  powinien uwzględnić w/w pozyskanie materiałów z rozbiórek oraz 

utylizacji odpadów.”, „Zdementowane bariery i znaki drogowe, niewykorzystana do ponownego 

wbudowania kostka brukowa z rozbiórki utwardzonych poboczy ul. Wimmera oraz krawężniki 

granitowe z rozbiórki skrzyżowania ulic Wimmera i Kwiatkowskiego stanowią własność  

UMiG Niepołomice. Wykonawca po dokonaniu ich obmiaru na własny koszt dostarczy  

je do Spółdzielni Kółek Rolniczych  w Niepołomicach z siedzibą w Woli Batorskiej 460, 32- 006 

Wola Batorska.”, „Materiały pochodzące z rozbiórki skrzyżowania DK75 z ul. Kolejową  

takie jak: elementy sygnalizacji świetlnej (wszystkie latarnie oraz szafa sterownicza  

z całym wyposażeniem) należy odwieźć do Obwodu Drogowego GDDKiA Rejon w Tarnowie, 

adres: Bochnia, ul. Karosek 1. Pozostałe materiały rozbiórkowe do utylizacji zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.”. 

 

Pytanie nr 63: 

Prosimy o jednoznaczne określenie ile pasów ruchu należy założyć w początkowym 

kilometrażu budowanej obwodnicy. W koncepcji programowej mamy 2 warianty rozwiązania: 

Pierwszy przewiduje budowę ronda i 2 pasy ruchu na naszym odcinku obwodnicy, natomiast 

drugi wariant zakłada budowę skrzyżowania z dodatkowym pasem skrętu. Prosimy  

o jednoznaczne określenie czy początek naszego zakresu budowy obejmuje 2 czy 3  

pasy ruchu? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w kontekście wskazanym w pytaniu należy przyjąć wariant  

pierwszy trasy obwodowej, który przewiduje budowę ronda i dwóch pasów ruchu na odcinku 

obwodnicy. 

 

Pytanie nr 65: 

Prosimy o podanie ilości i długości przepustów, które Zamawiający wymaga przebudować  

w ramach niniejszego zadania pod zjazdami.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż określenie ilości i długości przepustów pod zjazdami  

wymagających przebudowy będzie wynikać z rozwiązań projektowych Wykonawcy 

przedstawionych w toku realizacji niniejszego zamówienia.  
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Pytanie nr 72: 

Czy Zamawiający posiada historyczną dokumentację projektową istniejącej konstrukcji drogi? 

Jeśli tak prosimy o udostępnienie. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie posiada historycznej dokumentacji projektowej istniejącej 

konstrukcji drogi. 

 

Pytanie nr 76: 

Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania stałej sygnalizacji świetlnej w obrębie 

zadania? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie będzie wymagał zastosowania stałej sygnalizacji świetlnej  

w obrębie zadania.  

 

Pytanie nr 78: 

Czy oświetlenie przejść dla pieszych ma być zasilane jedynie z sieci, czy Zamawiający 

wymaga również zastosowanie alternatywnych źródeł zasilania? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż oświetlenie przejść dla pieszych ma być zasilane jedynie  

z sieci – zgodnie z zapisami pkt 5c zał. nr 6 PFU. 

 

Pytanie nr 79: 

Czy w ramach budowy drogi należy wykonać jakiekolwiek parkingi? Jeżeli tak, prosimy 

o podanie lokalizacji i ilości miejsc parkingowych. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie nie obejmuje budowy parkingów  

(poza zatoką do ważenia pojazdów). 

 

Pytanie nr 80: 

Prosimy o podanie istniejącej konstrukcji jezdni przebudowywanej drogi tj. rodzajów  

oraz grubości wszystkich warstw konstrukcyjnych. Brak w załączonych dokumentach. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedzi na pytania nr 19 i 21.  

 

Pytanie nr 82: 

Zgodnie z Dz.U. nr 202 z dnia 02.09.2004 wraz w późniejszymi zmianami w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego rozdz. 4  

§ 19 pkt 4b Zamawiający w części informacyjnej Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

powinien przedstawić wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów, których brak w  dołączonej dokumentacji. Prosimy o zamieszczenie. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedzi na pytania nr 19 i 21.  

 

Pytanie nr 83: 

Czy zatoka do ważenia pojazdów ma zostać wyposażona w wagi? Jeśli tak, prosimy  

o podanie parametrów i ilości? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zatoka do ważenia pojazdów nie ma zostać wyposażona w wagi. 
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Pytanie nr 87: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę niwelety istniejącej drogi ? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego 

zamówienia należy zaprojektowanie niwelety budowanej obwodnicy i ewentualne  

jej dostosowanie do stanu istniejącego. 

 

Pytanie nr 90: 

Prosimy o wskazanie odcinków i podanie długości na których należy wykonać kanalizację 

deszczową. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż odcinki, na których należy wykonać kanalizację deszczową, 

zostały wstępnie wskazane w koncepcji, natomiast ostateczny zakres tegoż będzie wynikał  

z przyjętych przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia rozwiązań projektowych. 

 

Pytanie nr 91: 

Czy istniejące kratki odwodnienia podlegają regulacji czy wymianie na nowe? Prosimy  

o dokładne określenie. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż istniejące kratki odwodnienia podlegają wymianie na nowe. 

 

Pytanie nr 92: 

Czy Zamawiający wymaga stosowania nowych barier, czy dopuszcza montaż barier  

z rozbiórki? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wymagane jest zastosowanie wyłącznie nowych barier.  

 

Pytanie nr 93: 

Czy przy budowie chodnika należy stosować obustronnie krawężniki betonowe 20/30 cm,  

czy od strony jezdni krawężnik natomiast od strony zieleńca obrzeże? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż przy budowie chodnika należy stosować od strony jezdni  

krawężnik, natomiast od strony zieleńca obrzeże. 

 

Pytanie nr 94: 

Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego Zamawiający do części informacyjnej PFU powinien 

dołączyć m.in. wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy na potrzeby posadowienia 

obiektów. Z racji taktowania budowy drogi wraz ze zjazdami wg Prawa Budowlanego jako 

obiekt liniowy uprzejmie prosimy o zamieszczenie w/w badań. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedzi na pytania nr 19 i 21. 

 

Pytanie nr 95: 

Czy zadanie obejmuje przebudowę parkingu zlokalizowanego w rejonie istniejącego ronda  

z ul. Grabską? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż niniejsze zamówienie nie obejmuje przebudowy parkingu 

zlokalizowanego w rejonie istniejącego ronda z ul. Grabską. 
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Pytanie nr 96: 

Czy lokalizacja i ilość ekranów akustycznych jest ostateczna? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć lokalizację i zakres ekranów w kontekście 

wynikającym z decyzji DUŚ. 

 

Pytanie nr 100: 

Na stronie 14 PFU p.1.4.1.3  pp. a "Zamawiający załączył pomiary ugięć istniejącej 

nawierzchni FWD - zał. nr 9 do PFU Opinia geotechniczna". Pod zał. 9 do PFU znajduje  

się jedynie załącznik: "Koncepcja -opis". Prosimy o załączenie pomiarów FWD. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedzi na pytania nr 19 i 21.  

 

Pytanie nr 101: 

PFU p. 1.4.1.5. opisuje konieczność zastosowania krawężników betonowych. W PFU nie 

wskazano konieczności wykonania krawężników kamiennych co wskazane jest w Koncepcji  

w rejonie rond (rys. 4.1 i 4.2). Jakie krawężniki powinny być wbudowane w rejonie rond? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż rodzaj krawężników wbudowanych na rondach i dojazdach  

został określony w pkt 1.4.3. PFU. 

 

Pytanie nr 102: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wejście w teren przez Wykonawcę na odcinki których  

nie będzie obejmował ZRID a które będzie można realizować na podstawie zgłoszenia  

ze względu na brak ingerencji poza pas drogowy? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami OPZ na cały zakres budowanej obwodnicy 

należy pozyskać decyzję ZRID. 

 

Pytanie nr 103: 

W związku z koniecznością analizy do FWD proszę o przedłużenie czasu na złożenie oferty. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż póki co termin składania ofert został zmieniony (wydłużony)  

zgodnie z zapisami pkt III niniejszego pisma. W przypadku zaistnienia potrzeb i możliwości 

ewentualne dalsze przesunięcia terminów składania i otwarcia ofert będą dokonywane 

odrębnie, a każdorazowo o zmianach w tym zakresie Zamawiający będzie powiadamiał 

zgodnie z regulacjami ustawy PZP poprzez informacje zamieszczane na stronie internetowej 

postępowania. 

 
II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w trybie art. 137 ust. 1 i 4 ustawy PZP dokonana 

została zmiana treści SWZ w zakresie treści formularza WWER (zał. nr 2.1. SWZ) oraz 

zapisów wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) dotyczących sposobu rozliczeń wynagrodzenia 

umownego – w kontekście zasad (w tym trybu, poziomu, częstotliwości) fakturowania  

za wykonane w ramach zadania prace (prace dokumentacyjne i roboty) oraz powiązanego  

z tym kontekstu mechanizmu waloryzacji kosztowej (celem dostosowania go do 

zaktualizowanych zasad fakturowania). W związku z uwarunkowaniami programu  

centralnego, z którego niniejsze zadanie będzie miało być dofinansowywane  

(w szczególności z uwagi na skomplikowaną, czasochłonną i wieloetapową procedurę 

pozyskiwania środków dotacyjnych z budżetu państwa, określony poziom częstotliwości 
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aspektu pozyskiwania środków dotacyjnych oraz brak możliwości refundacyjnych  

w zakresie dokonywanych wydatków, co oznacza konieczność regulowania / płatności  

każdej faktury częściowo bezpośrednio ze środków dotacyjnych, które każdorazowo  

w kontekście danej faktury trzeba będzie pozyskiwać) konieczne stało się dokonanie 

aktualizacji umownie określonego sposobu (zasad) płatności (i powiązanego z tym 

mechanizmu waloryzacyjnego) w zakresie w szczególności określonego poziomu  

i częstotliwości wystawiania faktur za wykonane prace dokumentacyjne i faktur  

przejściowych za wykonane roboty. 

W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania zamienny zał. nr 2.1. SWZ – formularz WWER  

(oznaczony datą 21.06.2022 r.) oraz zamienny zał. nr 8 SWZ – wzór umowy (oznaczony  

datą 21.06.2022 r.) – uwzględniające wprowadzone we wskazanym zakresie zmiany. 

 
III. Mając powyższe na uwadze 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           –  07.07.2022 r. godz. 10:00 

Termin wniesienia wadium    –  07.07.2022 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert             –  07.07.2022 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 21.06.2022 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). 

 
IV. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania: 

− zamienne str. 23, 26 i 42 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 21.06.2022 r.) 

− zamienny zał. nr 2.1. SWZ – formularz WWER (oznaczony datą 21.06.2022 r.) 

− zamienny zał. nr 8 SWZ – wzór umowy (oznaczony datą 21.06.2022 r.) 

− ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 21.06.2022 r. – po jego 

opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji), 

− dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem https://www.zdw. 

krakow.pl/wzp/wzp3/postepowanie19_22.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 

21.06.2022 r.  
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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).  
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