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   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Modernizacja odcinków dróg 

wojewódzkich i obiektów mostowych – zabezpieczenie skarpy korpusu drogowego DW 971 

w m. Żegiestów – zaprojektuj i wybuduj  

(nr ZDW-DN-4-271-96/22)   

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

niniejszym na podstawie art. 284 ust. 1, 2 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 1 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie kilometraża inwestycji, zgodnie z pkt. I. 2 SWZ  

jest to: odc. 050 km 10+780 – km 10+900 natomiast zgodnie z pkt. I. 1.1 PFU: odc. 050  

km 10+720 – odc. 050 km 10+900. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w części dokumentów zamówienia zaistniał omyłkowo błąd pisarski 

w zakresie określenia kilometrażu zadania stanowiącego przedmiot zamówienia – poprawnym 

jest kilometraż określony w treści PFU, tj. odc. 050 km 10+720 – odc. 050 km 10+900. 

W związku z omyłkowym zamieszczeniem w SWZ zapisów nieprecyzyjnych i niespójnych, 

wskazujących w części dokumentów niewłaściwy kilometraż zadania Zamawiający niniejszym 

informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1, 7 i 9 oraz art. 271 ust. 1 i 4 ustawy PZP dokonana 

została zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie zapisów cz. I  

pkt 2 SWZ – cz. opisowa i zapisów § 1 ust. 2 zał. nr 7 SWZ (wzór umowy), jak również  

w konsekwencji także wymagana zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (w ramach  

zmiany zapisów sekcji IV pkt 4.2.2.) ogłoszenia) – w celu usunięcia zaistniałych omyłek, 

nieścisłości i rozbieżności oraz koniecznego ujednolicenia zapisów SWZ i ogłoszenia  

o zamówieniu odnośnie wskazanego kilometrażu zadania. W załączeniu do niniejszego  

pisma udostępnia się zatem na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamienną 

str. 3 SWZ – cz. opisowa (oznaczoną datą 20.09.2022 r.), zamienny zał. nr 7 – wzór umowy 

(oznaczony datą 20.09.2022 r.) oraz stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 

zamieszczone w BZP (z dnia 20.09.2022 r.) – uwzględniające wprowadzone zmiany, o których 

mowa wyżej.  

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczno – inżynierską 

dla przedmiotowego odcinka drogi i skarpy lub jakimkolwiek innym opracowaniem 

geologicznym dla niniejszego zakresu i może je udostępnić ?  
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje opracowaniami geologicznymi dla odcinka drogi 

objętego przedmiotem niniejszego zamówienia.  

 

Pytanie nr 3 

Zgodnie z PFU pkt. I 2.1.: Wykonawca zapewni bezpieczne użytkowanie istniejącego odcinka 

drogi oraz linii PKP, od czasu podpisania umowy do czasu rozpoczęcia robót budowlanych 

oraz do czasu odbioru końcowego  

W jaki sposób Wykonawca ma zapewnić bezpieczne użytkowanie drogi oraz linii PKP, 

zważywszy w szczególności na zapisy §4 ust. 3 wzoru umowy: Przekazanie terenu budowy 

nastąpi w terminie 7 dni od momentu przekazania przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji 

projektowej wraz z wymaganymi decyzjami i uzgodnieniami niezbędnymi do realizacji robót 

budowlanych objętych zadaniem 

Odpowiedź 

Zamawiający niniejszym informuje, iż celem wymaganego uspójnienia i dostosowania 

nieprecyzyjnych zapisów PFU do pozostałej treści SWZ, w szczególności treści wzoru umowy 

(zał. nr 7 SWZ), na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy PZP dokonana została zmiana  

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie zapisu pkt I.2.1. PFU, który 

określa obowiązek zapewnienia przez Wykonawcę bezpiecznego użytkowania istniejącego 

odcinka drogi oraz linii PKP w sposób zgodny i spójny z zapisami § 4 ust. 3 wzoru umowy.  

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

str. 4 PFU (uwzględniającą dokonaną zmianę zapisu pkt I.2.1.) – przedmiotowy dokument 

zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/ 

wzp/wzp4/postepowanie96_22.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 20.09.2022 r. 

 

Pytanie nr 4 

Zgodnie z PFU pkt. I 2.1.: Wykonawca opracuje właściwą dokumentację projektową  

dla przedmiotu zamówienia (…) wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami (w tym PKP)  

Prosimy o wskazanie w jaki sposób Zamawiający przewiduje możliwość realizacji 

przedmiotowej Umowy, przy założeniu terminu wykonania wskazanego jako 60 dni, oraz 

jednoczesnym wymogu pozyskania uzgodnienia z PKP. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy 

w pozyskiwaniu tego typu uzgodnień wskazują termin 60 dni jako wysoce nieprawdopodobny. 

Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek wstępne porozumienia lub uzgodnienia z PKP  

w przedmiotowym zakresie i może je udostępnić? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie posiada żadnych wstępnych uzgodnień z PKP dla zakresu 

objętego przedmiotem zamówienia. Nadmienia się przy tym, iż zakres zadania obejmuje  

tylko część skarpy znajdującą się w pasie drogi wojewódzkiej nr 971 – wskazuje się zatem,  

iż z uwagi na zakres zabezpieczenia i jego tymczasową formę, jeżeli Wykonawca zaprojektuje 

przeprowadzenie prac w sposób nieingerujący w teren PKP, uzgodnienia takie mogą stać się 

bezprzedmiotowe. W ocenie Zmawiającego możliwe jest wykonanie przedmiotowego 

zamówienia w terminie określonym w SWZ.  

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o informację czy Zmawiający posiada analizę stateczności skarpy korpusu DW 971 

lub analizę stateczności muru oporowego w przedmiotowym zakresie i może je udostępnić?  

W przypadku braku stateczności wykonanie samej siatki stalowej może być rozwiązaniem 

niewystarczającym, w odniesieniu do celu zamówienia wskazanego w PFU  

 

 

https://www.zdw.krakow.pl/%20wzp/wzp4/postepowanie96_22.zip
https://www.zdw.krakow.pl/%20wzp/wzp4/postepowanie96_22.zip
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie posiada opracowań dotyczących stateczności skarpy korpusu 

DW 971 na odcinku objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku, jeżeli w ocenie 

Wykonawcy zabezpieczenie samą siatką stalową byłoby niewystarczające, to należy wówczas 

zaprojektować i wykonać inne stosowne prace – zgodnie z zapisami pkt I 1.1 ppkt 2d PFU. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o informację czy Zmawiający posiada jakiekolwiek dokumenty obrazujące aktualny 

stan techniczny przedmiotowego zakresu i może je udostępnić? Wizja lokalna którą odbył 

Wykonawca, wskazuje na katastrofalny stan muru oporowego w miejscu inwestycji.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje dokumentami dotyczącymi stanu technicznego skarp 

dla zakresu objętego przedmiotem zamówienia. 

 
II. Równocześnie 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  – 26.09.2022 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert    – 26.09.2022 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. 16 i 31 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 

20.09.2022 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów. 
 

Przedmiotowe zmiany terminów zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia 

o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) w dniu 

08.09.2022 r. pod nr 2022/BZP 00338498/01  (w ramach zmiany zapisów sekcji VIII pkt 8.1.), 

8.3.) i 8.4.) ogłoszenia), w związku z czym niniejszym udostępnia się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 

zamieszczone w BZP (z dnia 20.09.2022 r.). 

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

internetowej prowadzonego postępowania: 

 zamienne str. 3, 16 i 31 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 20.09.2022 r.), 

 zamienny zał. nr 7 SWZ – wzór umowy (oznaczony datą 20.09.2022 r.), 

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 20.09.2022 r.) 

 dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem https://www.zdw. 

krakow.pl/wzp/wzp4/postepowanie96_22.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 

20.09.2022 r.  

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

  
Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 
 

 

Rozdzielnik: 

www.zdw.krakow.pl 

1 x DN-4 a/a 

http://www.zdw.krakow.pl/

