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 ZDW/PW/2023/484/DN-4/DS 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-127/22 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy m. Dziekanowice  

w ciągu DW 964 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

(nr ZDW-DN-4-271-127/22)   

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

informuje niniejszym, iż na podstawie 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 opisu warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności  

technicznej lub zawodowej określonych w cz. II pkt 3.1.4.1. ppkt 3 i 3.1.4.2 ppkt 3  

SWZ – cz. opisowa (odnoszących się do wymaganego doświadczenia Wykonawcy oraz 

doświadczenia osoby wskazanej na stanowisko Autora raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko / Kierownika zespołu autorów). Wprowadzona modyfikacja 

dotyczy wymagania odnoszącego się do doświadczenia związanego z pozyskaniem  

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (lub decyzji równoważnych) w kontekście 

rezygnacji z wymogu (aspektu), aby konieczne doświadczenie Wykonawcy oraz osoby 

wskazanej na stanowisko Autora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko /  

Kierownika zespołu autorów miało dotyczyć pozyskania decyzji środowiskowej obejmującej 

również zabezpieczenie osuwiska – Zamawiający po przeanalizowaniu sprawy, w kontekście  

i w celu zwiększenia poziomu konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu, przy 

równoczesnym uwzględnieniu konieczności zapewnienia realizacji celu i funkcji instytucji 

warunków udziału w postępowaniu w świetle przedmiotu zamówienia objętego niniejszym 

postępowaniem, uznał za zasadne i możliwe zrezygnowanie w kontekście wymaganego 

doświadczenia z wymogu pozyskania decyzji środowiskowej odnoszącej się (obejmującej) 

poza obiektem drogowym również do kontekstu osuwiskowego.  

Wobec dokonanej modyfikacji treści SWZ zmianie uległy zapisy cz. II pkt 3.1.4.1. ppkt 3  

oraz pkt 3.1.4.2 ppkt 3 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym w załączeniu do niniejszego 

pisma udostępnia się na stronie prowadzonego postępowania zamienne str. 10 i 11 SWZ  

– cz. opisowa (oznaczone datą 16.01.2023 r.) uwzględniające przedmiotową zmianę 

poczynioną w opisie warunków. W konsekwencji dokonania wskazanej modyfikacji treści  

SWZ analogiczna zmiana opisu warunków udziału w postępowaniu została wprowadzona 

jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 28.12.2022 r. pod nr 2022/S 250-729832 (w ramach 

zmiany zapisów sekcji III.1.3 ogłoszenia), w związku z czym na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania udostępnia się również 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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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   –  31.01.2023 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert     –  31.01.2023 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. 22 i 39 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 

16.01.2023 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 28.12.2022 r. pod nr 2022/S 250-729832 (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. 

 
III. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania: 

 zamienne str. 10, 11, 22 i 39 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 16.01.2023 r.), 

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 16.01.2023 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 
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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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