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NZ.271.225.2019 
 

Wg rozdzielnika 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Budowa zatok parkingowych na ul. Ks. Siemaszki – 
opracowanie dokumentacji projektowej” - znak sprawy: 8/X/2019. 
 
 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (Zamawiający), zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) przekazuje treść pytania oraz udzieloną odpowiedź: 
 
 
Pytanie nr 1: 
W związku z wejściem w życie zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjny w 
ramach budowy i przebudowy drogi konieczne jest wykonanie kanału technologicznego, czy Zamawiający 
posiada wytyczne odnośnie budowy przedmiotowego kanału? 
 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający informuje, iż wykonanie kanału technologicznego należy uwzględnić w ofercie. 
Zamawiający nie posiada wytycznych dotyczących budowy przedmiotowego kanału, należy o nie 
wystąpić w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. 
 
W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, dokonuje zmiany treści SIWZ w następującymi zakresie: 
 
Część VII pkt. 1 i pkt. 2 SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert): 
 
Było: 
 
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, 

sekretariat (pokój nr 118, budynek B), nie później niż do dnia 31.10.2019r. do godziny 10:00. 
 
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.10.2019r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej 

Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 07. 
 
Powinno być: 
 
 

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, 
sekretariat (pokój nr 118, budynek B), nie później niż do dnia 04.11.2019r. do godziny 13:00. 

 
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.11.2019r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej 

Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 07. 
 
 
Rozdzielnik: 
1 x – Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 
1 x – Strona internetowa Zamawiającego 
1 x - NZ a/a 
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