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 ZDW/PW/2023/562/DN4/BJ 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-123/22 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloSkawa – odcinek Ponikiewka – Zapora 
Świnna Poręba 
(nr ZDW-DN-4-271-123/22)   

 
Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 
niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 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 57: 
Proszę o załączenie STWiORB dla warstwy mrozoochronnej. 
Odpowiedź  
Zamawiający w kontekście przedmiotowego pytania informuje, iż w ramach pisma z dnia 
16.01.2023 r. (zn. ZDW/PW/2023/428/DN4/BJ) zamieszczonego na stronie prowadzonego 
postępowania udostępniony został zamienny STWiORB (oznaczony datą 16.01.2023 r.) 
uwzględniający uzupełniony (brakujący, omyłkowo niezmieszczony wcześniej) zakres dotyczący 
wykonania warstwy mrozoochronnej – przedmiotowy dokument dostępny jest w linku  
do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp3/postepowanie123_22.zip  
w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 16.01.2023 r.  
 
Pytanie nr 58: 
Zamawiający dołączył do poprzedniej puli odpowiedzi (cz.2) Projekt Planu Nasadzeń. Wykonawca 
prosi o informację, czy Projekt ten uwzględnia nasadzenia wynikające ze wszystkich zgód  
na wycinkę, a dokładnie czy obejmuje 41 szt. Dębu szypułkowego, wys.100cm, średnica 
min.12cm, których nasadzenia wymaga decyzja Wód Polskich? 
Odpowiedź  
Zamawiający informuje, iż udostępniony projekt planu nasadzeń dotyczy jedynie nasadzeń 
zastępczych rekompensujących wycinkę drzew z działek nr 3312 w m. Jaroszowice i nr 768/14  
w m. Gorzeń Górny. Projekt ten nie obejmuje nasadzeń zastępczych wynikających z dyspozycji 
zawartej w decyzji Wójta Gminy Mucharz z dnia 21.03.2022 r. (zn. ROŚ.6131.20.2022). 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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