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Kraków, 03.11.2022 r. 
 ZDW/PW/2021/8207/DN4/BJ 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-111/22 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Obwodnica Brzeszcz – opracowanie 
dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego 
(nr ZDW-DN-4-271-111/22)   

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

informuje niniejszym, iż na podstawie art. art. 137 ust. 1 i 2 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) dokonana została zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  
(SWZ) w zakresie dotyczącym treści formularza WYCENY (zał. nr 2.1. SWZ) – dokonana 
modyfikacja treści formularza WYCENY dotyczyła doprecyzowania dopuszczalnego 
procentowego udziału w całości zadania prac obejmujących uzyskanie decyzji ZRID  
(ujętych w ramach zastrzeżonego prawa opcji – stanowiących przedmiot zakresu 
opcjonalnego zamówienia).  
Wobec powyższego w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się na stronie internetowej 
prowadzonego postepowania zamienny zał. nr 2.1. SIWZ – formularz WYCENY (oznaczony 
datą 03.11.2022 r.) uwzględniający wprowadzone w jego treści zmiany. 

 
II. Mając powyższe na uwadze Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został  

określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert oraz termin otwarcia 
ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – 
zgodnie z poniższym: 
 

Termin składania ofert           –  29.11.2022 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert             –  29.11.2022 r. godz. 12:00 

 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III 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 i 39 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 
03.11.2022 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 26.10.2022 r. pod nr 2022/S 207-591373 (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). 
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III. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania: 
 zamienne str. 23 i 39 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 03.11.2022 r.), 
 zamienny zał. nr 2.1. SWZ – formularz WYCENY (oznaczony datą 03.11.2022 r.), 
 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 03.11.2022 r. – po jego 

opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 
potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji). 

 
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 ze wskazanymi 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 
1 x DN-4 a/a 


