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ZDW/PW/2022/5181/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 18: 

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. 

Czy zamawiający zezwoli na wyłączenie z tego zakresu stref ruchu powolnego (dojazdy  

do skrzyżowań, skrzyżowania) gdzie prędkość jadącego pojazdu nie przekroczy 50km/h  

a będą działać znaczne siły ścinające ? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż ze względu na duże siły ścinające we wskazanych w pytaniu 

miejscach dopuszcza się zastosowanie na skrzyżowaniach (typu rondo) ul. Kolejowej  

i ul. Brzeskiej, ul. Kolejowej i ul. Wimmera oraz na dojazdach do rond na długości ok. 50 mb  

warstwy ścieralnej z mieszanki MMA, np. SMA8. 

 

Pytanie nr 24: 

Dotyczy § 4 ust. 4 wzoru Umowy: Prosimy o potwierdzenie, że wymóg wskazany w § 4 ust. 4 

wzoru Umowy dotyczący konieczności przedstawienia odrębnej polisy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej dla kontraktu zostanie uznany za spełniony kiedy Wykonawca 

przedstawi ogólną obrotową polisę OC działalności spełniającą wymogi Zamawiającego 

wskazane we wzorze umowy co do zakresu i warunków ubezpieczenia i utrzyma ciągłość tego 

ubezpieczenia w wymaganym okresie. 

Odpowiedź 

Zamawiający w kontekście przedmiotowego pytania informuje, iż jeżeli posiadana przez 

Wykonawcę generalna polisa OC spełnia wszystkie szczegółowe wymogi ubezpieczeniowe 

określone w ramach § 4 ust. 4 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) dla niniejszego  

zamówienia w zakresie dotyczącym wymagań odnoszących się do ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej – polisy oddzielnej OC dla kontraktu, w tym dotyczących  

m.in. kręgu ubezpieczonych, okresu ubezpieczenia, zakresu (klauzul) ubezpieczenia  

oraz limitów kwotowych / procentowych sumy gwarancyjnej, tzn. stanowi polisę adekwatną / 
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równoważną co do przedmiotu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jaka jest wymagana  

w kontekście realizacji niniejszego zamówienia, taka polisa będzie mogła zostać uznana  

za spełniającą przywołane (zawarte w SWZ) wymagania dotyczące ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, co implikować będzie brak konieczności angażowania  

w tym zakresie odrębnej polisy OC. Zaznacza się przy tym, iż tego typu polisa OC (spełniająca 

wskazane wymagania) może zastąpić (tzn. zostać uznana za równoważną) jedynie polisę 

kontraktową OC, ale już nie, także wymagane zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 wzoru  

umowy, ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu – polisa generalna OC nie odnosi się  

i nie może skompensować wymagania posiadania w kontekście realizacji niniejszego 

zamówienia również tego typu swoistego, odrębnego ubezpieczenia, stąd też w każdym 

przypadku konieczne będzie wygenerowanie odrębnej polisy ubezpieczenia ryzyk budowy  

i montażu. Wskazuje się  przy tym, iż w przypadku przedłożenia polisy generalnej OC 

wymagane jest równoczesne złożenie oświadczenia o niewyczerpalności sumy gwarancyjnej.  

 

Pytanie nr 26: 

Prosimy o podanie jakie napięcie elektryczne posiada linia elektryczna na skrzyżowaniu                  

ul. Wimmera i Kwiatkowskiego tuż nad budowanym rondem? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w obrębie projektowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Wimmera  

i ul. Kwiatkowskiego przebiegają trasy dwóch sieci elektroenergetycznych napowietrznych: 

nad ul. Kwiatkowskiego i częściowo wzdłuż ul. Wimmera przebiega linia wysokiego  

napięcia WN110kV (relacji Kurów do GPZ II w NSI, z przewodami o kompensacji termicznej), 

natomiast po drugiej stronie drogi ul. Wimmera przebiega zmodernizowana linia średniego 

napięcia 15kV (wykonana w technologii typu PAS, relacji GPZ II do Wola Batorska). 

 

Pytanie nr 27: 

Prosimy o podanie zakresu przebudowy linii elektrycznej na skrzyżowaniu ul. Wimmera  

i Kwiatkowskiego tuż nad budowanym rondem oraz o załączenie warunków technicznych. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w ramach odpowiedzi na pytanie nr 26 podane zostały parametry 

istniejących sieci energetycznych, których zakres przebudowy będzie wynikał z rozwiązań 

projektowych przyjętych na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Wprawdzie  

w myśl przepisu § 19 pkt 4 lit. h rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego Zamawiający w ramach PFU winien udostępnić porozumienia, 

zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem 

obiektu do istniejących sieci, jednak zapis ten dotyczy obiektów kubaturowych i nie odnosi  

się do przebudowy sieci w zakresie obiektów liniowych (np. drogi). Wobec powyższego 

informuje się, że Zamawiający nie dysponuje warunkami technicznymi dla sieci, które  

będą wymagały przebudowy – do obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji prac 

projektowych w ramach niniejszego zamówienia będzie należało pozyskanie wymaganych 

warunków przebudowy sieci.  

 

Pytanie nr 28: 

Prosimy o podanie jakie napięcie elektryczne posiada linia elektryczna równoległa  

do ul. Wimmera i biegnąca wzdłuż ulicy po stronie prawej? 
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż po prawej stronie drogi ul. Wimmera przebiega zmodernizowana 

linia średniego napięcia 15kV (wykonana w technologii typu PAS, relacji GPZ II do Wola 

Batorska). 

 

Pytanie nr 30: 

Dotyczy § 3 ust. 2 projektu umowy: Wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie  

czy dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy  

jest kompletna, nie zawiera błędów i posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowego  

i całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia? Czy opis przedmiotu zamówienia został 

opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wedle jego wiedzy udostępniony w ramach SWZ opis przedmiotu 

zamówienia (OPZ) spełnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz wynikające z przepisu art. 99 ust. 1 ustawy PZP.  

 

Pytanie nr 32: 

Dotyczy § 5 ust. 3 pkt 2, 3 i 5 projektu umowy: Wnosimy o skrócenie wyznaczonych terminów 

na przedłożenie projektu umowy, zgłoszenie zastrzeżeń i zgłoszenie sprzeciwu z 30 do 7 dni. 

Zbyt długi termin będzie dezorganizować pracę Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 5 ust. 3 pkt 2, 3 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 

regulacji prawa powszechnie obowiązującego. 

 

Pytanie nr 33: 

Dotyczy § 7 ust. 2 projektu umowy: Wnosimy o doprecyzowanie, że termin wyznaczony przez 

Zamawiającego uwzględniał będzie rodzaj wady i możliwości technologiczne jej usunięcia. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że wyznaczane terminy usuwania wad, o których mowa w § 7 ust. 2 

wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ), będą uwzględniały rodzaje wad i możliwości technologiczne  

ich usunięcia. 

 

Pytanie nr 34: 

Dotyczy § 12 ust. 5 projektu umowy: Wnosimy o usunięcie zdania 3 postanowienia,  

tj. od: ”Wykonawca oświadcza, że zrzeka się…” Postanowienie to jest bowiem sprzeczne  

z art. 453 PZP, z którego wynika, że Zamawiający „zwraca” zabezpieczenie, co sugeruje,  

że odbywa się to bez wniosku Wykonawcy w tym zakresie. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 12 ust. 5 wzoru umowy  

(zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego 

potrzeby 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. 
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Pytanie nr 35: 

Dotyczy § 13 ust. 1 projektu umowy: Wnosimy o wykreślenie zwrotu „w szczególności”  

i wprowadzenie zamkniętego katalogu okoliczności uprawniających Zamawiającego  

do odstąpienia od umowy. Wykonawca musi uwzględnić bowiem wszystkie ryzyka w celu 

prawidłowej wyceny oferty. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 13 ust. 1 wzoru  

umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego potrzeby 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 – przy uwzględnieniu także regulacji  

prawa powszechnie obowiązującego (w tym m.in. przysługującego Zamawiającemu  

ex lege, niezależnie od treści umowy, prawa odstąpienia od umowy w przypadkach 

regulowanych bezpośrednio odrębnymi aktami prawnymi).  

 

Pytanie nr 36: 

Dotyczy § 13 ust. 1 lit. „a” projektu umowy: Wnosimy o zmianę treści postanowienia  

poprzez dodanie obowiązku uprzedniego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego  

i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na rozpoczęcie realizacji umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 13 ust. 1 lit. a  

wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis  

jest adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi oraz w żaden  

sposób nie narusza obowiązujących regulacji prawnych. Zamawiający nie widzi potrzeby 

uszczegóławiania tego zapisu o wprowadzenie dodatkowej procedury związanej z uprzednim 

wezwaniem. 

 

Pytanie nr 37: 

Dotyczy § 13 ust. 1 lit. „b” projektu umowy: Wnosimy o zmianę treści postanowienia  

poprzez dodanie obowiązku uprzedniego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego  

i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na powrót do realizacji umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 13 ust. 1 lit. b 

wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest 

adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi oraz w żaden  

sposób nie narusza obowiązujących regulacji prawnych. Zamawiający nie widzi potrzeby 

uszczegóławiania tego zapisu o wprowadzenie dodatkowej procedury związanej z uprzednim 

wezwaniem. 

 

Pytanie nr 38: 

Dotyczy § 13 ust. 1 lit. „h” projektu umowy: Z uwagi na nieskonkretyzowane postanowienia,  

a tym samym właściwie dowolność zastosowania, wnosimy o dodanie obowiązku uprzedniego 

wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu  

do zaprzestania naruszeń. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 13 ust. 1 lit. h 

wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 
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Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest 

wystarczająco precyzyjny, adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się  

odnosi oraz w żaden sposób nie narusza obowiązujących regulacji prawnych. Zamawiający 

nie widzi potrzeby uszczegóławiania tego zapisu o wprowadzenie dodatkowej procedury 

związanej z uprzednim wezwaniem. 

 

Pytanie nr 39: 

Dotyczy § 14 ust. 1 lit. „a” projektu umowy: Wnosimy o obniżenie kary do 0,01 % 

wynagrodzenia umownego brutto. Przewidziana kara jest wygórowana w stosunku do wagi 

naruszenia. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter 

prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat. Wskazana 

przez Zamawiającego wysokość kary jest niewspółmierna do poziomu zawinienia Wykonawcy, 

czym narusza art. 16 pkt 3 PZP. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 14 ust. 1 lit. j wzoru 

umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest 

adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi oraz nie określa kary 

umownej w sposób niemiarodajny, niewspółmierny, czy rażąco wygórowany, i nie narusza 

przywołanej w pytaniu zasady proporcjonalności. 

 

Pytanie nr 40: 

Dotyczy § 14 ust. 1 lit. „d”, „e”, „g” i „h” projektu umowy: Wnosimy o obniżenie kary do 1000 zł. 

Karę w aktualnej wysokości uznać należy za wygórowaną w stosunku do wagi naruszenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 14 ust. 1 lit. d, e, g, h 

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 oraz nie określają kar 

umownych w sposób niemiarodajny, niewspółmierny, czy rażąco wygórowany. 

 

Pytanie nr 41: 

Dotyczy § 14 ust. 3 projektu umowy: Wnosimy o obniżenie limitu kar do 10 % wynagrodzenia 

umownego. Zwracam uwagę, że ustalenie przez Zamawiającego kar na niewygórowanym 

poziomie leży również w interesie Zamawiającego, aby uniknąć otrzymania od wykonawców 

zawyżonych ofert uwzględniających ryzyko ewentualnych wysokich kar umownych. Łączny 

limit kar na poziomie 20 % uznać należy za wygórowany. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 14 ust. 3 wzoru umowy 

(zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego 

potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest adekwatny  

i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi oraz nie określa limitu kar umownych  

w sposób niemiarodajny, niewspółmierny, czy rażąco wygórowany. 

 

Pytanie nr 42: 

Dotyczy § 15 ust. 2 pkt 8 projektu umowy: Wnosimy o wskazanie minimalnej wartości  

lub wielkości świadczenia stron zgodnie z art. 433 pkt 4 PZP. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 15 ust. 2 pkt 8 wzoru umowy 

(zał. nr 8 SWZ) w kontekście wskazanym w pytaniu – z uwagi na brak uzasadnienia  
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i potrzeby takiej zmiany, nadmieniając przy tym, iż do zapisu tego nie ma zastosowania 

powołana w pytaniu norma art. 433 pkt 4 ustawy PZP. Wskazany przepis statuuje  

zakaz umownego kreowania możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez 

Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron,  

czyli zgodnie z literalnym brzmieniem tej normy prawnej odnosi się do ewentualnych 

jednostronnych działań / decyzji Zamawiającego (np. zastrzeżenia o możliwości 

niezrealizowania całości zamówienia), wyznaczając ich granice. Tymczasem cały § 15  

wzoru umowy dotyczy możliwości dokonywania zmian postanowień umowy w trybie 

porozumienia obu stron umowy – Zamawiającego i Wykonawcy – poprzez zawarcie 

stosownych aneksów. Kwestia ewentualnego ograniczenia przedmiotu umowy zgodnie  

z zapisami § 15 wzoru umowy nie może nastąpić zatem w trybie jednostronnego działania 

Zamawiającego, ale wymaga współdziałania stron, przez co zapisy § 15 (w tym wskazany  

w pytaniu zapis § 15 ust. 2 pkt 8) wzoru umowy nie są powiązane z art. 433 pkt 4  

ustawy PZP. Wskazany w pytaniu zapis nie odnosi się i nie kreuje możliwości dokonania 

ograniczenia przedmiotu umowy jednostronnie przez Zamawiającego, w związku z czym  

nie dotyczy go klauzula abuzywna określona w art. 433 pkt 4 ustawy PZP, toteż  

w świetle wymogów ustawowych zapis ten nie wymaga precyzowania o minimalną wartość 

lub wielkość świadczenia stron, o jaką zamówienie może zostać ograniczone. 

 

Pytanie nr 44: 

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez „ewentualne zapewnienie nadzoru 

archeologicznego wraz z ewentualnym przeprowadzeniem badań archeologicznych”.  

Prosimy o jednoznaczne określenie, czy nadzór i badania należy ująć w cenie oferty czy nie? 

Jeżeli należy ująć prosimy o podanie konkretnego zakresu badań. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż przywołana w pytaniu treść PFU została skorygowana  

i doprecyzowana przy uwzględnieniu faktu, iż ani koncepcja, ani decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydana dla przedmiotowej inwestycji nie wskazują na konieczność 

zapewnienia nadzoru archeologicznego lub przeprowadzenia badań archeologicznych  

na etapie realizacji robót (stosowne zmiany w tym kontekście zostały wprowadzone  

na str. 3, str. 10 (lit. s) i str. 27 (pkt 1.4.14 lit. a) PFU). W związku z powyższym  

w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się zamienny PFU (oznaczony datą  

12.07.2022 r.) uwzględniający wskazane korekty (zmiany) – 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 12.07.2022 r. 

 

Pytanie nr 50: 

Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał budowy kanału TT wzdłuż drogi? 

Jeżeli tak, prosimy o podanie na którym odcinku, o jakiej długości oraz o jakich parametrach 

technicznych? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wymagana jest budowa kanału technologicznego na całym  

odcinku obwodnicy. Kanał technologiczny typu KTU1 i KTP1 należy zaprojektować  

i wybudować zgodnie z wytycznymi GDDKiA i wymogami wynikającymi z rozporządzeniem 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. W załączeniu do niniejszego pisma 

udostępnia się wytyczne GDDKiA dla kanałów technologicznych – 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 12.07.2022 r. 

 

https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp3/postepowanie19_22.zip
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp3/postepowanie19_22.zip
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp3/%20postepowanie19_22.zip
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp3/%20postepowanie19_22.zip
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Pytanie nr 55: 

Prosimy o precyzyjne wskazanie, które dokumenty udostępnione przez Zamawiającego 

stanowią dokumenty o charakterze wiążącym, a które o charakterze informacyjnym. 

Odpowiedź 

Zaznacza się, iż z uwagi na nieprecyzyjność pytania Zamawiający nie bardzo umie na nie 

odpowiedzieć, ponieważ nie wie, o jakie dokumenty miałoby chodzić w pytaniu. Udostępniona 

SWZ jest całościowo dokumentem wiążącym. Udostępnione przez Zamawiającego dokumenty 

składające się na OPZ, w tym PFU, wypełniają wymogi wynikające z rozporządzenia  

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i na ich podstawie winna zostać 

sporządzona oferta. Wykonywana w ramach zamówienia dokumentacja projektowa oraz  

roboty budowlane muszą spełniać wymogi określone w OPZ. 

 

Pytanie nr 57: 

Czy Zamawiający stawia szczególne wymagania co do tymczasowej organizacji ruchu 

wynikające z lokalnych uwarunkowań? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania dotyczące tymczasowej organizacji  

ruchu zostały zawarte w PFU – wskazane jest tam, iż roboty budowlane należy wykonywać 

przy zabezpieczeniu ciągłości ruchu drogowego i pieszego, a ponadto należy zapewnić 

funkcjonowanie zjazdów publicznych i przejazd pojazdów komunikacji zbiorowej  

po istniejących liniach komunikacyjnych. 

 

Pytanie nr 59: 

W związku z przewidywanymi wycinkami, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga 

nasadzeń kompensacyjnych zieleni. Jeśli tak to prosimy o doprecyzowanie rodzajów  

oraz ilości. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż ani koncepcja oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

wydana dla niniejszej inwestycji nie wskazują na konieczność wykonania nasadzeń 

kompensacyjnych, a wobec tego przedmiot zamówienia nie obejmuje realizacji takich prac.  

 

Pytanie nr 60: 

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się żadne obiekty 

mające zalecenia Konserwatora Zabytków. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż według posiadanej wiedzy i informacji na terenie planowanej 

inwestycji nie znajdują się żadne obiekty mające zalecenia konserwatora zabytków. 

 

Pytanie nr 62: 

Prosimy o jednoznaczne podanie jaką nawierzchnię należy przewidzieć na ścieżkach 

rowerowych/ciągach pieszo-jezdnych/chodników? WG punktu 1.2 PFU należy zastosować 

nawierzchnię z kostki betonowej, natomiast wg 1.4.1.5 nawierzchnię asfaltową. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego należy wykonać z betonu 

asfaltowego 2-warstwowego, a jedynie na wjazdach do posesji należy wykonać nawierzchnię 

z kostki bez fazy koloru czerwonego pochodzącej z rozbiórki poboczy przy ul. Wimmera – 

zgodnie z zapisami pkt 1.4.1.5. PFU. Nadmienia się, iż treść PFU w tym zakresie została 

skorygowana i doprecyzowana (stosowne zmiany w tym kontekście zostały wprowadzone  
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na str. 7 (pkt 1.2. lit. e) PFU). W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego  

pisma udostępnia się zamienny PFU (oznaczony datą 12.07.2022 r.) uwzględniający 

wskazane korekty (zmiany) – 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 12.07.2022 r. 

 

Pytanie nr 73: 

Czy Zamawiający wymaga ustawienia wiat przystankowych w obrębie budowanych zatok? 

Jeżeli tak, prosimy o podanie wymiarów i podstawowych parametrów. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wymaga się przygotowania miejsc pod wiaty przystankowe  

z nawierzchni z kostki betonowej (wymiary wiaty 2,00 m x 5,00 m). 

 

Pytanie nr 74: 

Czy Zamawiający wymaga umieszczenia na budowanym odcinku tablic informacyjnych 

zmiennej treści, kamer czy też innych systemów sterowania ruchem. Jeśli tak prosimy  

o uszczegółowienie? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wymaga się umieszczenia na budowanym odcinku drogi  

tablic informacyjnych zmiennej treści, kamer czy też innych systemów sterowania ruchem,  

chyba ze Wykonawca na etapie realizacji prac projektowych w ramach niniejszego 

zamówienia uzna za niezbędne ze względów bezpieczeństwa zastosowanie elementów 

sterowania ruchem – w takim przypadku zastosowane urządzenia muszą być w pełni 

zintegrowane z systemem funkcjonującym u Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 75: 

Czy na budowanym odcinku Zamawiający przewiduje ustawienie bramownic lub  

wysięgników ? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż ewentualna konieczność stosowania bramownic lub wysięgników 

będzie wynikała z rozwiązań projektowych przyjętych na etapie sporządzania i uzgadniania 

projektu budowlanego i projektu organizacji ruchu w ramach realizacji niniejszego zamówienia. 

 

Pytanie nr 77: 

Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania na budowanym odcinku jakichkolwiek 

znaków aktywnych? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wymaga się umieszczenia na budowanym odcinku drogi 

znaków aktywnych.  

 

Pytanie nr 81: 

Prosimy o wskazanie, czy jakiekolwiek elementy przebudowywanej drogi (np. sieci)  

są objęte gwarancją innych wykonawców?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wedle informacji przekazanych przez dotychczasowego zarządcę  

drogi (tj. Gminę Niepołomice) żaden element przebudowywanej drogi (w tym sieci) nie jest 

objęty gwarancją innych podmiotów.  

 

 

 

https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp3/postepowanie19_22.zip
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Pytanie nr 84: 

Czy Zamawiający wymaga w ramach zadania budowy zbiorników retencyjnych, jeżeli tak, 

prosimy o podanie rodzaju, ilości i lokalizacji? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż ani koncepcja oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

wydana dla niniejszej inwestycji nie wskazują na konieczność wykonania zbiorników 

retencyjnych, a wobec tego przedmiot zamówienia nie obejmuje realizacji takich prac.  

 

Pytanie nr 85: 

Czy Zamawiający wymaga w ramach zadania budowę podziemnych przejść dla zwierząt? 

Jeżeli tak prosimy o podanie rodzaju, ilości i lokalizacji? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż ani koncepcja oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

wydana dla niniejszej inwestycji nie wskazują na konieczność budowy podziemnych przejść 

dla zwierząt, a wobec tego przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania takich prac.  

 

Pytanie nr 86: 

Czy Zamawiający w ramach inwestycji przewiduje konieczność wprowadzenia powierzchni 

przejezdnych dla pojazdów ponadnormatywnych ? Jeżeli tak to na jakich relacjach i na których 

skrzyżowaniach należy je zapewnić? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wymaga się wprowadzenia powierzchni przejezdnych dla pojazdów 

ponadnormatywnych na skrzyżowaniu DK 75 z ul. Kolejową. 

 

Pytanie nr 89: 

Czy na terenie przebudowywanego odcinka znajdują się jakieś podziemne urządzenia? 

Podczas wizji w terenie zlokalizowano odpowietrzniki wystające z ziemi, co by wskazywało  

na obecność takich urządzeń. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż dotychczasowy zarządca drogi (tj. Gmina Niepołomice) nie posiada 

żadnych informacji w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 97: 

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 08.07.2022  

ze względu na aktualną sytuacje geopolityczną powodującą duże wahania cen materiałów  

i usług a co za tym idzie utrudniony proces otrzymywania ofert od dostawców oraz 

podwykonawców. 

Odpowiedź 

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

zgodnie z zapisami pkt II 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. 

 

Pytanie nr 98: 

Na stronie 7  PFU wskazano konieczność wykonania przejścia pieszo-rowerowego z kostki 

bez fazy koloru czerwonego w rejonie rond na skrzyżowaniu ul. Kwiatkowskiego i Wimmera 

oraz ul. Kolejowej, Portowej i Wimmera. Czy Zamawiający oczekuje wbudowania nawierzchni 

z kostki betonowej w ciąg jezdni głównej w miejscu przejścia pieszo-rowerowego? 
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Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 62. 

 

Pytanie nr 99: 

Czy Zamawiający będzie oczekiwał wykonania przejazdów dla pojazdów nienormatywnych 

przez wyspy rond? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż konieczne jest wykonanie przejazdów dla pojazdów 

nienormatywnych na projektowanym rondzie na skrzyżowaniu DK 75 z ul. Kolejową. 

 

Pytanie nr 104: 

Czy Zamawiający potwierdza, że przejścia pieszo-rowerowe w obrębie rond należy wykonać  

z kostki betonowej koloru czerwonego? Pragniemy nadmienić iż taka nawierzchnia na jezdni 

jest dużo bardziej narażona na zniszczenie niż nawierzchnia z betonu asfaltowego. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 62. 

       

Pytanie nr 105: 

Prosimy o potwierdzenie, iż ronda należy wybudować o średnicy odpowiednio 40 i 45 m,  

PFU mówi o promieniu rond. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż należy wybudować ronda o średnicy odpowiednio 40 m i 45 m. 

Nadmienia się, iż treść PFU w tym zakresie została skorygowana i doprecyzowana  

(stosowne zmiany w tym kontekście zostały wprowadzone na str. 4 (parametry w zakresie 

geometrii skrzyżowań), str. 6 (lit. j), str. 8 (lit. n) i str. 20 – 21 (pkt 1.4.3.) PFU).  

W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się zamienny  

PFU (oznaczony datą 12.07.2022 r.) uwzględniający wskazane korekty (zmiany) – 

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 12.07.2022 r. 

 
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           –  29.07.2022 r. godz. 10:00 

Termin wniesienia wadium    –  29.07.2022 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert             –  29.07.2022 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 12.07.2022 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  

https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp3/postepowanie19_22.zip
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w Dz.Urz.UE (ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez 

Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji). 

 
III. 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 12.07.2022 r.) 

− ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 12.07.2022 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 

12.07.2022 r. 

 
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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