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 ZDW/PW/2023/591/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, 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 41: 

Czy Zamawiający dysponuje plikami edytowalnymi rysunków Projektu Budowlanego a także 

plikami PDF opisu PAB i SOR? Zwracamy się z prośbą o udostępnienie ww. plików celem 

szybszej analizy danych projektowych. 

Odpowiedź 

Zamawiający w kontekście przedmiotowego pytania i złożonego nim wniosku udostępnia  

w załączeniu do niniejszego pisma wskazane w pytaniu dokumenty / materiały dodatkowo  

w postaci edytowalnej (plików w formacie dxf) – przedmiotowe dokumenty zamieszczone  

są w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp4/postepowanie 

134_22.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 20.01.2023 r. 

 

Pytanie nr 42: 

Czy Zamawiający dysponuje przedmiarem projektowanego obiektu? Zwracamy się z prośbą  

o udostępnienie takiego przedmiaru w celach informacyjnych.  

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 7 (zawarta w piśmie z dnia 19.01.2023 r. (zn. ZDW/PW/2023/ 

546/DN-4/EG) udostępnionym na stronie prowadzonego postępowania). 

 

Pytanie nr 43: 

Wykonawca prosi o udostępnienie Projektów Technicznych wszystkich branż, o których mowa  

w PFU pkt 1.1  „Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje (…) 2) Wykonanie Dokumentacji 

projektowej wykonawczej dla rozbudowy drogi wraz z budową mostu i dojazdów zgodnie  

z Projektem Budowlanym (Projektem zagospodarowania terenu, Projektem architektoniczno-

budowlanym, Projektem technicznym) ” 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie posiada projektów technicznych branżowych – tego typu dokumenty 

/ materiały nie stanowią elementu (składowej) opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 

stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania.  

https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp4/postepowanie134_%2022.zip
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp4/postepowanie134_%2022.zip
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Pytanie nr 44: 

Prosimy o potwierdzenie, że prace utrzymaniowe - lokalne uzupełnienie wyrw w brzegach cieku  

z uzupełnieniem materiału kamiennego widoczne na projekcie zagospodarowania terenu  

zgodnie z dopiskiem ręcznym są poza zakresem wniosku i nie należy uwzględniać tego zakresu  

w wycenie robót. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż prace utrzymaniowe w postaci lokalnego uzupełnienia wyrw w brzegach 

cieku z uzupełnieniem materiału kamiennego widoczne na projekcie zagospodarowania terenu  

są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, a zatem należy je uwzględnić w zakresie wyceny 

robót. 

 

Pytanie nr 45: 

Zgodnie z PZT u podstawy umocnienia skarp zostaną wykonane oporniki betonowe w ilości  

prawie 100 mb. Czy na obecnym etapie Zamawiający określi minimalną wymaganą klasę betonu 

oporników jak w przypadku pozostałych elementów betonowych? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż oporniki betonowe należy wykonać z betonu hydrotechnicznego             

o minimalnej wymaganej klasie betonu C 30/37. 

 

Pytanie nr 46: 

Zgodnie z opisem technicznym punkt 5.16.13 przewiduje się umocnienie skarp i stożków  

kostką kamienną spoinowaną. Prosimy o określenie minimalnej wymaganej grubości kostki. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż minimalna wymagana grubość kostki do umocnienia skarp i stożków 

wynosi 10 cm. 

 

Pytanie nr 47: 

Czy należy przewidzieć jakiekolwiek rury rezerwowe w kapach chodnikowych czy wystarczający 

będzie kanał technologiczny podwieszony pod obiektem? 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 33 (zawarta w piśmie z dnia 19.01.2023 r. (zn. ZDW/PW/2023/ 

546/DN-4/EG) udostępnionym na stronie prowadzonego postępowania). 

 
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 
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