
 
 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      
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Kraków, 22.07.2022 r. 
ZDW/PW/2022/5489/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, 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 29: 
Dotyczy § 3 ust. 1 projektu umowy: Co w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy stwierdzone 
zostanie przekroczenie maksymalnego wynagrodzenia umownego (na skutek np. konieczności 
wykonania robót dodatkowych)? 
Odpowiedź 
Zamawiający nadmienia na wstępie, iż nie jest w stanie zrozumieć do końca przedmiotowego 
pytania – z uwagi na jego nieprecyzyjność oraz niejasność wobec w szczególności wyraźnych 
postanowień umownych i regulacji prawa powszechnie obowiązującego. Wskazuje się,  
iż określone w § 3 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) wynagrodzenie – bazujące na cenie 
ofertowej – odnosi się do przedmiotu zamówienia określonego / wynikającego z OPZ oraz  
ma charakter ryczałtowy (w rozumieniu art. 632 KC, ujmujący m.in. również tzw. ryzyka 
ryczałtowe), przy uwzględnieniu jednakowoż umownie uregulowanych zasad i mechanizmu 
waloryzacji wynagrodzenia (zgodnie z klauzulami waloryzacyjnymi zawartymi w § 3 ust. 4  
wzoru umowy), w wyniku zastosowania których wynagrodzenie za realizację przedmiotu  
umowy (w kształcie wynikającym z OPZ) może ulec zwiększeniu / podwyższeniu maksymalnie  
do wysokości limitów waloryzacyjnych wynikających z umowy (poziomu 10 % wartości 
wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy (ceny ofertowej) w kontekście waloryzacji 
bezaneksowej oraz poziomu dodatkowych 5 % wartości wynagrodzenia wynikającego z oferty 
Wykonawcy (ceny ofertowej) w kontekście waloryzacji aneksowej), przy jednoczesnym  
wskazaniu, iż w przypadku gdyby zaistniałe w sprawie okoliczności określone w § 3 ust. 4  
wzoru umowy implikowałyby zwiększenie wynagrodzenia umownego ponad poziom 15 %  
wartości wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy (ceny ofertowej), obu stronom umowy 
przysługiwać będzie wówczas prawo odstąpienia od niej. Odrębną i niezależną od powyższego 
kwestią jest natomiast ewentualność wykonania w toku realizacji przedmiotu umowy prac  
(robót, usług) dodatkowych, nieobjętych przedmiotem zamówienia (niewynikających z OPZ), 
których konieczność może pojawić się następczo względem momentu zawarcia umowy –  
w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, po przeprowadzeniu szczegółowej jej weryfikacji  
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i identyfikacji (celem ustalenia w szczególności, czy dane prace stanowią prace dodatkowe,  
nieuwzględnione w przedmiocie zamówienia podstawowego, również w kontekście tzw. ryzyk 
ryczałtowych), realizacja tego typu prac będzie przedmiotem indywidualnych ustaleń 
dokonywanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne (ustawy PZP), w szczególności  
ich zlecenie / udzielenie nastąpi na mocy stosownego aneksu, a za ich wykonanie zostanie 
określone odrębne wynagrodzenie (niezależnie i obok wynagrodzenia za zamówienie podstawowe 
określonego w § 3 ust. 1 wzoru umowy). 
 
Pytanie nr 56: 
Czy obszar inwestycji znajduje się na terenie zalewowym i czy w rejonie inwestycji znajduje  
się obszar wysokiego, podwyższonego lub średniego zagrożenia? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż obszar inwestycji nie znajduje się ani na terenie zalewowym,  
ani na terenie zagrożenia powodziowego. Zaznacza się, iż szczegółowymi informacjami w tym  
zakresie dysponuje Państwowe Gospodarstwo Wodne (PGW) Wody Polskie. 
 
Pytanie nr 64: 
Prosimy o podanie czy Zamawiający będzie wymagał umocnienia brzegów cieku wodnego 
Drwinka? Jeżeli tak prosimy o podanie długości umocnienia. Prosimy o umieszczenie warunków 
od Zarządcy cieku w zakresie jego przebudowy. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż odnośnie okolicy skrzyżowania ul. Wodnej i ul. Wimmera, na długości  
ok. 100 mb, należy przewidzieć konieczność umocnienia brzegów potoku Drwinka. Ustalenie 
szczegółowego zakresu i rodzaju umocnienia będzie wymagało dokonania uzgodnień z PGW 
Wody Polskie – w toku prac projektowych realizowanych w ramach niniejszego zamówienia.  
 
Pytanie nr 66: 
Prosimy o jednoznaczne określenie, które przepusty pod jezdnią główną wymagają budowy / 
przebudowy, Prosimy o podanie kilometraży. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż przepusty drogowe w km 4+567,00 i km 4+606,75 należy przebudować 
w całości, natomiast przepust na potoku Drwinka (wlot ul. Wodnej na skrzyżowaniu w km 
5+694,54) będzie wymagał wydłużenia. Dla istniejących przepustów na ciekach naturalnych 
obliczenia hydrologiczne powinny być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 4/2014 z dnia 16.01.2014 r. w sprawie 
warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (załącznik nr 4) w dostosowaniu  
do wielkości zlewni. Natomiast obliczenia hydrauliczne dla obiektów na ciekach naturalnych  
pod koroną drogi powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać  drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (załącznik nr 1). Nadmienia się,  
iż w sytuacji, gdyby obliczenia hydrauliczne wykonane w toku realizacji niniejszego zamówienia 
wykazały, iż światło istniejących przepustów jest wystarczające, dopuszcza się wykonanie 
przebudowy wymienionych wyżej przepustów z wykorzystaniem części przelotowych przepustów  
i istniejącego muru oporowego. 
 
Pytanie nr 67: 
Prosimy o jednoznaczne określenie, które przepusty pod jezdnią główną Zamawiający przewiduje 
do wykonania jako nowe a które do przebudowy?  
Odpowiedź 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 66. 
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Pytanie nr 68: 
Czy Zamawiający będzie wymagał remontu przepustów, czy wyburzenie starych i budowę nowych 
na wszystkich zjazdach? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż wymagane jest wyburzenie starych oraz budowa nowych przepustów  
pod wszystkimi zjazdami. 
 
Pytanie nr 69: 
Prosimy o informację czy w ramach zadania należy wykonać jakieś konstrukcje oporowe/mury? 
Jeżeli tak, prosimy o podanie lokalizacji i długości. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż w obrębie ronda na skrzyżowaniu ul. Kwiatkowskiego i ul. Wimmera  
może zachodzić konieczność wykonania murów oporowych przy wylotach przepustów drogowych 
w km 4+567,00 i km 4+606,75 (według koncepcji). Ich lokalizacja, długość i konstrukcja będą 
wynikały z przyjętych na etapie realizacji prac projektowych w ramach niniejszego zamówienia 
rozwiązań projektowych budowanych przepustów. 
 
Pytanie nr 70: 
Prosimy o podanie jakie sieci istniejące (czynne i nieczynne) znajdują się na terenie realizacji 
zadania. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż w ramach zamieszczonej w OPZ koncepcji uwidoczniony jest przebieg 
istniejących (czynnych i nieczynnych) sieci uzbrojenia terenu, przy czym wskazuje się, iż została 
ona wykonana w oparciu o mapę do celów projektowych aktualną w momencie jej wykonywania. 
 
Pytanie nr 71: 
Zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, w tym Rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego prosimy o dołączenie 
warunków technicznych od gestorów wszystkich sieci, które mają ulec przebudowie w trakcie 
realizacji prac. 
Odpowiedź 
W kontekście niniejszego pytania wskazuje się, iż 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, to jednak zapis ten dotyczy obiektów kubaturowych  
i nie odnosi się do przebudowy sieci w zakresie obiektów liniowych (np. drogi). W świetle 
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. 
Patrz również odpowiedź na pytanie nr 27 (zawarta w zamieszczonym na stronie postępowania 
piśmie z dnia 12.07.2022 r. zn. ZDW/PW/2022/5181/DN-4/BJ).  
 
Pytanie nr 88: 
Podczas wizji w terenie przy ul Wimmera (między skrzyżowaniami z ul. Fabryczną i Portową - 
strona prawa) zlokalizowano 2 „dzikie zjazdy” – wykonane z odpadu – gruzu, nie posiadające 
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przepustów (całkowite zasypanie rowu). Prosimy o informację czy w ramach oferty należy 
uwzględnić rozbiórkę i przebudowę tych zjazdów? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż wedle informacji przekazanych przez dotychczasowego zarządcę  
drogi (tj. Gminę Niepołomice) wykonane z gruzu zjazdy zlokalizowane pomiędzy ul. Fabryczną  
i ul. Portową nie posiadają decyzji lokalizacyjnych na budowę, wobec czego w ofercie należy 
uwzględnić ich rozbiórkę. 
 
Pytanie nr 106: 
Czy w ramach przebudowy ronda Grabska/Wimera należy wykonać jakiekolwiek wymiany jego 
elementów (np.: kostka kamienna na pierścieniu, krawężniki, obrzeża itd.), czy jedynie wymienić 
nawierzchnię warstwy ścieralnej jezdni? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż kostka kamienna na pierścieniu ronda, krawężniki i obrzeża będą 
wymagały w ramach przebudowy ronda na skrzyżowaniu ul. Grabskiej i ul. Wimmera jedynie 
miejscowej, kosmetycznej naprawy. 
 
Pytanie nr 107: 
Czy zamawiający posiada dokumentację archiwalną murów oporowych i przepustów istniejących 
na skrzyżowaniu Kwiatkowskiego/Wimera. Istniejące mury częściowo znajdują się pod wodą  
i trudno oszacować ich wielkość. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż nie posiada dokumentacji archiwalnej murów oporowych i przepustów 
zlokalizowanych na skrzyżowaniu ul. Kwiatkowskiego i ul. Wimera. Przepusty drogowe w km 
4+567,00 i km 4+606,75 (tj. w obrębie ronda na skrzyżowaniu ul. Wimmera i ul. Kwiatkowskiego) 
należy przebudować w całości wraz z murami oporowymi na ich wylotach. W sytuacji,  
gdyby obliczenia hydrauliczne wykonane w toku realizacji niniejszego zamówienia wykazały,  
iż światło istniejących przepustów jest wystarczające, dopuszcza się wykonanie przebudowy 
wymienionych wyżej przepustów z wykorzystaniem części przelotowych przepustów i istniejącego 
muru oporowego. 
Patrz również odpowiedź na pytanie nr 66. 
 
Pytanie nr 108:  
Zgodnie z zapisami PFU zamawiający wymaga od wykonawcy zaprojektowania konstrukcji  
do obciążenia ruchem KR5 (liczba osi równoważnych 7,3mln do 22,0 mln). Zaleca zastosowanie 
typowej konstrukcji warstw bitumicznych zgodnie z KTKNPiP 2014r dla obciążenia ruchem 
kategorii KR5. Natomiast w pkt. 1.4.1.3 wskazuje iż minimalna trwałość obliczeniowa jaką ma 
charakteryzować się wzmocniona konstrukcja to 22mln osi obliczeniowych co stanowi zakres 
obciążenia ruchem KR6. Prosimy o potwierdzenie że obliczeniowa trwałość nawierzchni powinna 
mieścić się w zakresie 7,3 do 22,0 mln osi obliczeniowych przy zastosowaniu typowych konstrukcji 
warstw bitumicznych lub zezwolić na indywidualne projektowanie warstw bitumicznych  
z wymaganiem trwałości 22,0mln osi obliczeniowych.  
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że minimalna trwałość obliczeniowa, jaką ma charakteryzować się 
wzmocniona lub nowa konstrukcja, wynosi 22 mln osi obliczeniowych. 
 
Pytanie nr 109:  
Czy zamawiający dopuszcza wykonanie obliczeń wzmocnienia konstrukcji metodami które zostały 
zastosowane w trakcie przygotowania KTKNPiP 2014r (AASHTO 2004)?       
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Odpowiedź              
Zamawiający informuje, iż dopuszczalne jest wykonanie obliczeń wzmocnienia konstrukcji 
metodami, które zostały zastosowane w trakcie przygotowania KTKNPiP 2014 r. (AASHTO 2004). 
 
Pytanie nr 110: 
W związku z przystępowaniem do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, proszę o odpowiedź na poniższe pytanie: Po przeprowadzonej wizji lokalnej 
zinwentaryzowano kilka miejsc, gdzie występują przełomy i zapadliska, które wskazują na brak 
nośności podłoża i konieczność wykonania wymiany pełnej konstrukcji nawierzchni. Załączone  
w dniu 21.06.2022 przez Zamawiającego wyniki badań ugięć konstrukcji nawierzchni  
z wykorzystaniem ugięciomierza FWD, nie wskazują na brak nośności w tych miejscach. Prosimy 
o jednoznaczne wskazanie miejsc do wymiany pełnej konstrukcji nawierzchni. 
Odpowiedź     
Zamawiający informuje, że w ramach pisma z dnia 12.07.2022 r. (zn. ZDW/PW/2022/5181/ 
DN-4/BJ) udostępniony został zaktualizowany PFU, w którym określone zostały minimalne 
wymagania w zakresie wykonania warstw konstrukcji nawierzchni w przypadku projektowania  
z wykorzystaniem metody mechanistycznej. Na odcinku, gdzie nawierzchnia bitumiczna  
jest mocno zdegradowana (spękania pojedyncze, siatkowe i lokalne zaniżenia w śladzie koła), 
wymagane jest na całym zakresie wykonanie nowego – pełnego pakietu bitumicznego włącznie  
z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego o gr 0/31,5 C90/3. W przypadku, gdy obliczenia 
wykonane metodą mechanistyczną wykażą konieczność dodatkowego wzmocnienia, winno  
to zostać uwzględnione w kalkulacji ofertowej. Informuje się jednocześnie, iż w przypadku,  
gdy obliczenia wykonane metodą mechanistyczną wykażą cieńsze wzmocnienie, niż minimalne 
wymagane przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać co najmniej 
minimalne wzmocnienie wymagane przez Zamawiającego – dotyczy to wszystkich zakresów 
wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, które będą projektowane przy zastosowaniu metody 
mechanistycznej. Zamawiający niniejszym dodatkowo uściśla zapis pkt 1.4.1.3. lit. a akapit  
czwarty PFU dotyczący konstrukcji nawierzchni (dopisując na jego końcu dodatkową  
treść), w związku z czym w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się zamienną str. 14  
PFU (oznaczoną datą 22.07.2022 r.) uwzględniającą dokonają korektę wskazanego  
zapisu – 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 22.07.2022 r. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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