
   
 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie        
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
Centrala tel.: 12-446-57-00, fax: 12-446-57-02      
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Kraków, 18.01.2023 r. 
 ZDW/PW/2023/515 /DN-4/JSS 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-135/22 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach  
dróg wojewódzkich: Część nr 1 – rozbudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1419K  
w m. Wał Ruda 
(nr ZDW-DN-4-271-135/22)  

 
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 4 
Uprzejmie proszę o doprecyzowanie zapisów SWZ dotyczących złożenia dokumentu wadialnego  
w formie niepieniężnej. 
Zapisy rozdziału III, pkt 5, ppkt 5, lit e stanowią: W przypadku wnoszenia wadium w formie 
niepieniężnej wraz z ofertą dokument wadialny należy przesłać do Zamawiającego w sposób 
określony w cz. IV pkt 3.2. (tzn. za pośrednictwem miniPortalu i ePUAPu) – jako załącznik  
do oferty (zgodnie z zapisami pkt 2). W przypadku natomiast wnoszenia wadium w formie 
niepieniężnej niezależnie od czynności złożenia oferty dokument wadialny należy przesłać  
do Zamawiającego w sposób określony w cz. IV pkt 3.3. (tzn. za pomocą poczty elektronicznej  
na adres e-mail: postepowanie130.22@zdw.krakow.pl). 
Proszę o doprecyzowanie w jakiej formie należy przekazać dokument wadialny potwierdzający 
wniesienie wadium w formie niepieniężnej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż kwestię formy oraz trybu / sposobu wniesienia wymaganego wadium 
przetargowego przekazywanego w formie dokumentowej / niepieniężnej określają w sposób  
jasny i precyzyjny zapisy cz. III pkt 5 ppkt 5 SWZ – cz. opisowa. W ocenie Zamawiającego  
zawarte tam informacje są określone w sposób zrozumiały, wyczerpujący i jednoznaczny,  
w związku z czym Zamawiający z samej treści pytania nie jest w stanie wywnioskować,  
w jakim zakresie przedmiotowe zapisy są niezrozumiałe, które z zapisów wywołują  
wątpliwości i wymagałyby w związku z tym ewentualnego doprecyzowania. Wskazuje się,  
iż zgodnie z zapisem cz. III pkt 5 ppkt 5 lit. a SWZ wadium w formie niepieniężnej  
należy wnieść poprzez złożenie Zamawiającemu oryginału stosownego dokumentu wadialnego  
(gwarancji lub poręczenia) wystawionego przez Gwaranta / Poręczyciela w postaci elektronicznej  
– przekazanego Zamawiającemu zgodnie z zapisami cz. IV SWZ (instrukcją dotyczącą sposobu 
komunikacji w postępowaniu) w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego  
przed upływem terminu składania ofert. Z kolei zapis cz. III pkt 5 ppkt 5 lit. e SWZ wskazuje  
konkretny tryb / sposób przekazania dokumentu wadialnego (tzn. wniesienia wadium w formie 
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niepieniężnej), czyli określa kanał komunikacji właściwy dla czynności wniesienia wadium  
w formie dokumentowej / niepieniężnej – Wykonawca może przekazać stosowny dokument 
wadialny albo razem z ofertą przesyłaną w trybie dedykowanym zgodnie z zapisami SWZ  
dla czynności złożenia oferty na gruncie tego postępowania (tzn. za pośrednictwem systemów 
miniPortal i ePUAP – jako załącznik do oferty), albo też może przesłać stosowny dokument 
wadialny odrębnie, niezależnie od samej czynności złożenia oferty – za pomocą poczty 
elektronicznej na adres e-mail postepowanie135.22@zdw.krakow.pl (zaznacza się, iż w tym 
kontekście w treści pytania przywołany został inny, nieprawidłowy i niezgodny z treścią SWZ  
adres poczty elektronicznej). Wybór trybu / sposobu przekazania dokumentu wadialnego  
(albo za pośrednictwem systemów miniPortal i ePUAP – wraz ze składaną w postępowaniu  
ofertą, albo poprzez pocztę elektroniczną – odrębnie od samej czynności złożenia oferty)  
należy do Wykonawcy – nie jest wymagane przekazanie dokumentu wadialnego wedle obu 
podanych sposobów / trybów komunikacji, a wystarczające jest skorzystanie przez Wykonawcę  
z jednego z nich (dowolnie wybranego), przy czym Wykonawca w formularzu oferty  
(zał. nr 2 SWZ) winien wskazać wybraną przez siebie formę oraz sposób wniesienia  
wadium w niniejszym postępowaniu. Zaznacza się również, iż niezależnie od wybranego  
spośród powyższych kanału komunikacji w kontekście czynności wniesienia wadium  
w formie niepieniężnej stosowny dokument wadialny winien dotrzeć do Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert.  
 
Pytanie nr 5 
Zwracam się z prośbą o informację czy Wykonawca pokrywa opłaty za zajęcie pasa drogowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Wykonawca realizując zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego 
postępowania nie będzie ponosił opłat za zajęcie pasa drogowego. Roboty objęte zamówieniem 
wykonywane będą na podstawie i w zakresie określonym decyzją ZRID, a na czas ich realizacji 
Wykonawca protokolarnie przejmie teren budowy objęty decyzją ZRID. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 

 
 
 

 
Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
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