
                                   
  

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02 
www.zdw.krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl 

Kraków, 12.01.2023 r. 

 ZDW/PW/2023/350/DN4/KJ 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-130/22 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Rozbudowa DW 969 Nowy Targ –  

Stary Sącz – etap II – z podziałem na części 

(nr ZDW-DN-4-271-130/22)   

 
I. 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 1 

Prosimy o udostępnienie edytowalnego pliku kosztorysowego lub przedmiaru dla części 2  

pn.” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 969 odc. 080 w km 2+900,00 do km 5+820,00 wraz  

z infrastrukturą techniczną w miejscowości Grywałd i Krościenko nad Dunajcem, gmina 

Krościenko nad Dunajcem, powiat nowotarski”. 

Odpowiedź 

Zamawiający w związku z wnioskiem udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma 

przedmiar robót dla Części nr 2 w postaci dokumentu elektronicznego (pliku) edytowalnego – 

przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem 

https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp5/postepowanie130_22.zip w folderze pn. załączniki  

do pisma z dnia 12.01.2023 r. Zamawiający jednocześnie przypomina i podkreśla,  

że udostępniane przedmiary robót nie są elementem i nie wyznaczają opisu przedmiotu 

zamówienia, ale są jedynie materiałem pomocniczym, orientacyjnym, dodatkowym  

i nieostatecznym, za korzystanie z którego odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy  

bazować na dokumentacji projektowej, SZRZ, wynikach wizji terenowych oraz własnych 

badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien 

zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich  

robót i należytego wykonania zadania.  

 

Pytanie nr 2 

W zakresie robót objętych zamówieniem jest budowa i wykonanie mostów objazdowych  

na czas budowy nowym obiektów mostowych. Czy w zakresie Wykonawcy jest również 

opracowanie dokumentacji projektowej dla mostów objazdowych? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa budowy mostów objazdowych  

w ramach Części nr 2 znajduje się w projekcie budowlanym zamieszczonym w ramach 

udostępnionych materiałów stanowiących OPZ (zał. nr 1.2. SWZ) – jest ujęta w pliku  

https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp5/postepowanie130_22.zip
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pn. ZAD. 2 zał. nr 3 Projekt Budowlany. W ramach realizacji niniejszego zamówienia  

(Części nr 2) winny zostać opracowane projekty technologiczne dla przedmiotowych mostów 

objazdowych. 

 

Pytanie nr 3 

W zakresie robót objętych zamówieniem jest rozbiórka części z istniejących przepustów  

w/c DW 969. Czy dopuszczalna jest ich likwidacja poprzez zamulenie/zabetonowanie? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie jest dopuszczalna likwidacja przepustów poprzez ich zamulenie 

lub zabetonowanie. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o udostępnienie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  00.4210.2.2015.ASu z dnia 

11.07.2016 r. oraz Postanowienia RDOŚ nr OO.4240.5.7.2017.ASu z dnia 18.05.2017 r.  

i nr OO.4220.5.1.2020.MS z dnia 23.01.2020 r. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż przywołane w pytaniu dokumenty w postaci decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Krakowie  (RDOŚ) z dnia 11.07.2016 r. (zn. 00.4210.2.2015.ASu) oraz 

postanowienia RDOŚ z dnia 18.05.2017 r. (zn. OO.4240.5.7.2017.ASu) znajdują się  

w projekcie budowlanym dotyczącym Części nr 2 zamieszczonym w ramach udostępnionych 

materiałów stanowiących OPZ (zał. nr 1.2. SWZ) – są ujęte w pliku pn. ZAD. 2 zał. nr 3  

Projekt Budowlany. Natomiast odnośnie postanowienia RDOŚ z dnia 23.01.2020 r.  

(zn. OO.4220.5.1.2020.MS) Zamawiający wskazuje, iż dokument ten nie dotyczy niniejszego 

zamówienia, a zatem nie jest on elementem OPZ (zał. nr 1 SWZ), jest dokumentem 

irrelewantnym z punktu widzenia niniejszego postępowania i nie podlega udostępnieniu  

w ramach OPZ (postanowienie to nie dotyczy zakresu robót, jakie są objęte zamówieniem 

stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania, jako że odnosi się do obiektu mostowego  

w ciągu DW 968).  

 

Pytanie nr 5 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej (rysunki)  

dla przedmiotowego zadania w wersji elektronicznej (.dwg). 

Odpowiedź 

Zamawiający w kontekście przedmiotowego pytania udostępnia w załączeniu do niniejszego 

pisma rysunki w formacie dwg – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku  

do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp5/postepowanie130_22.zip 

w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 12.01.2023 r. 

 

Pytanie nr 6 

W związku z planowanym udziałem w wyżej wymienionym przetargu zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o następujące wyjaśnienia dot. dokumentacji przetargowej.  

Część nr 2 zamówienia - rozbudowa DW 969 w m. Grywałd i Krościenko nad Dunajcem  

Dotyczy kanalizacji deszczowej  

W przedmiarze podano przepustowość separatorów koalescencyjnych z bajpasem:  

- 1,50 l/s - 10,00 l/s - 30,00 l/s oraz średnicę studni osadnikowych przed separatorami:  

- fi 1200 - fi 1500 - fi 2000.  

https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp5/postepowanie130_22.zip
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Proszę o potwierdzenie, że podano przepływy nominalne dla separatorów, a przepływy 

maksymalne są jego 10-cio krotnością oraz uzupełnienie informacji o osadnikach przez 

podanie wymaganej pojemności części osadnikowej.  

Proszę również o wyszczególnienie, które przepływy i pojemności dotyczą separatorów  

i osadników SEP1, OS1, SEP2, OS2, SEP3, OS3.  

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o profil podłużny kanalizacji dla separatora i osadnika 

SEP1 i OS1.  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż dla separatorów podano przepływy nominalne, a przepływy 

maksymalne są ich 10-cio krotnością. Wymagane parametry urządzeń oczyszczających  

są następujące: - OS1 – Ø1200, poj. czynna min. 400 l; - OS2 – Ø1500, poj. czynna  

min. 800 l; - OS3 – Ø2000, poj. czynna min. 2280 l; - SEP1 – Qnom min. 1,50 l/s, Qmax  

min. 15 l/s; - SEP2 – Qnom min. 10 l/s, Qmax min. 100 l/s; - SEP3 – Qnom min. 30 l/s,  

Qmax min. 300 l/s. Równocześnie Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego 

pisma dokumentację w zakresie profilu podłużnego kanalizacji dla separatora i osadnika  

SEP1 i OS1 – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników  

pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp5/postepowanie130_22.zip w folderze  

pn. załączniki do pisma z dnia 12.01.2023 r. 

 

Pytanie nr 7 

Jesteśmy zainteresowani przystąpieniem do postepowania jednakże załącznik do SWZ 

przedmiar robót cz. 1 (roboty drogowe) zaprojektowany w formacie którego nie jest w stanie 

odtworzyć, pytanie brzmi czy są państwo w posiadaniu przedmiaru w innym formacie  

bądź format posiadający odpowiednie numery KNR. Bądź informacja w jakim programie  

został on przygotowany ? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zamieszczony przedmiar robót dla Części nr 1 udostępniony  

został jako dokument elektroniczny w standardowo stosowanym formacie pdf i nie stwierdzono 

problemów z otwieraniem, czy możliwością odczytu tego pliku, toteż Zamawiający nie  

zna przyczyn, które miałyby umożliwiać jego odtworzenie. Jednocześnie Zamawiający  

w kontekście przedmiotowego pytania udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma 

przedmiar robót dla Części nr 1 w postaci dokumentu elektronicznego (pliku) edytowalnego  

(w formacie dwg) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników  

pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp5/postepowanie130_22.zip w folderze  

pn. załączniki do pisma z dnia 12.01.2023 r. Zamawiający jednocześnie przypomina  

i podkreśla, że udostępniane przedmiary robót nie są elementem i nie wyznaczają  

opisu przedmiotu zamówienia, ale są jedynie materiałem pomocniczym, orientacyjnym, 

dodatkowym i nieostatecznym, za korzystanie z którego odpowiedzialność ponosi  

wyłącznie Wykonawca. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby  

sporządzenia oferty należy bazować na dokumentacji projektowej, SZRZ, wynikach wizji 

terenowych oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący 

profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne  

do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania. 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o udostępnienie projektów wykonawczych w wersji dwg. 

Odpowiedź 

Zamawiający w kontekście przedmiotowego pytania udostępnia w załączeniu do niniejszego 

pisma rysunki projektów wykonawczych w formacie dwg – przedmiotowe dokumenty 

https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp5/postepowanie130_22.zip
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp5/postepowanie130_22.zip
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zamieszczone są w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp5/ 

postepowanie130_22.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 12.01.2023 r. 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji .xlsx 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż przedmiary robót dla Części nr 1 i 2 zostały dodatkowo 

udostępnione w formacie edytowanym – patrz odpowiedzi na pytania nr 1 i 7.  

 
II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oprócz wniosków o wyjaśnienie treści SWZ 

zamieszczonych w ramach pkt I wpłynęły również inne pytania, na które Zamawiający 

niezwłocznie udzieli odpowiedzi (wyjaśnień). 

 
III. Równocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy PZP 

dokonana została zmiana treści SWZ w zakresie dotyczącym treści OPZ dla Części nr 2  

(zał. nr 1.2. SWZ) – poprzez udostępnienie aktualizacji uzgodnienia projektu docelowej 

organizacji ruchu (DOR) w związku z upływem terminu ważności poprzedniego 

(zamieszczonego w ramach materiałów przetargowych w momencie uruchomienia 

przedmiotowego postępowania) projektu DOR. Przedmiotowa aktualizacja uzgodnienia  

nie wprowadza żadnych zmian jakościowych w stosunku do poprzedniego projektu DOR. 

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

prowadzonego postępowania projekt DOR dla Części 2 wraz z aktualnym uzgodnieniem – 

przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem 

https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp5/postepowanie130_22.zip w folderze pn. załączniki  

do pisma z dnia 12.01.2023 r. 

 
IV. Mając powyższe na uwadze Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został  

określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia 

wadium 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 wniesienia wadium    –  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 5 ppkt 2, 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. 27, 30 i 46 SWZ – cz. opisowa 

(oznaczone datą 12.01.2023 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 250-731247 (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). 

 

https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp5/postepowanie130_22.zip
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp5/postepowanie130_22.zip
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp5/postepowanie130_22.zip
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V. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania: 

− zamienne str. 27, 30 i 46 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 12.01.2023 r.), 

− ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 12.01.2023 r. – po jego 

opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji), 

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

krakow.pl/wzp/wzp5/postepowanie130_22.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 

12.01.2023 r. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

 

 

 

 
Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze pismo (wraz ze wskazanymi 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).  

 

 

 
 

 

 

Rozdzielnik: 

www.zdw.krakow.pl 

1 x DN-4 a/a 

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

