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 ZDW/PW/2023/ 100 /DN-4/EG 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-134/22 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa mostu na potoku Kamienna  

w m. Polany  

(nr ZDW-DN-4-271-134/22)   

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

niniejszym na podstawie art. 135 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 2: 

Chciałbym poinformować iż w załączniku nr 1 swz – opz znajduje się błąd w adresie: 

https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp4/postepowanie134_22.zip Hiperłącze pobiera plik od innego 

zamówienia tj. postepowanie66_22. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż po dokonaniu weryfikacji kwestii wskazanej w pytaniu okazało się,  

iż zamieszczony w zał. nr 1 SWZ – OPZ link (adres internetowy) w ramach uruchamianego 

hiperłącza faktycznie, w wyniku niewytłumaczalnego i niezidentyfikowanego co do przyczyny  

błędu natury technicznej, przekierowuje do niewłaściwego katalogu plików (tzn. katalogu 

niedotyczącego niniejszego postępowania) – pomimo, iż zamieszczony tam adres / link co do 

swojej treści jest prawidłowy, a błąd (niewłaściwe przekierowanie) następuje jedynie w sytuacji 

korzystania / uruchamiania opcji / mechanizmu hiperłącza. Mając na uwadze powyższe 

Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia na stronie prowadzonego 

postępowania zamienny zał. nr 1 SWZ – OPZ (oznaczony datą 05.01.2023 r.), w ramach  

którego zawarty link / adres w sposób prawidłowy uruchamia hiperłącze, które przekierowuje  

do właściwego katalogu plików (tzn. katalogu dotyczącego tego postępowania).  

Jednocześnie Zamawiający nadmienia, iż przedmiotowy błąd miał charakter jedynie techniczny  

i nieistotny względem toku niniejszego postępowania (w tym kontekstu nieograniczonego  

i nieutrudnionego dostępu do dokumentów zamówienia), ponieważ sam w sobie nie uniemożliwiał / 

nie blokował dostępu do dokumentów stanowiących OPZ udostępniony w ramach SWZ –  

dostęp ten był możliwy w sposób pełny i niczym nieutrudniony zarówno poprzez skorzystanie  

z adresu / linku zamieszczonego wprost / bezpośrednio na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania (w ramach rubryki pn. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis  

potrzeb i wymagań (OPW) zamieszczony jest link https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp4/ 

postepowanie134_22.zip, który przekierowuje do właściwego, dotyczącego tego postępowania, 

katalogu plików), jak również poprzez skopiowanie linku / adresu zamieszczonego w ramach  

zał. nr 1 SWZ – OPZ i wklejenie go następnie w przeglądarce internetowej (jako że sam  

adres internetowy jest tam podany prawidłowo (nie zawiera błędów), a problem / błąd (w postaci 

https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp4/postepowanie134_22.zip
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niewłaściwego przekierowania z niewyjaśnionych dotąd przyczyn) występował jedynie w ramach 

mechanizmu hiperłącza bazującego na podanym tam w sposób właściwy linku). Korzystając  

zatem z podanego na stronie prowadzonego postępowania adresu / linku można było pobrać 

wszystkie właściwe dokumenty udostępnione w ramach OPZ, więc dostęp do dokumentów 

zamówienia nie był w żaden sposób utrudniony. 

 
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 
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