
  
 
   
  

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) 
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl 
31-586 Kraków ul. Centralna 53 
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP 
www.zdmk.krakow.pl 

  

 

NZ.261.155.2021                                                                                                       Kraków, 22.10.2021 r. 

 
 
 Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy na odcinku od nr 64 do mostku przy ul. Falowej 

w Krakowie w ramach zadania pn. Program Budowy Chodników. Sprawa znak: 5/IX/2021.  

 

Identyfikator postępowania: cd189178-dff8-484f-be64-1a2a44a6c4e2 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),  przekazuje treść pytania oraz 

udzieloną odpowiedź: 

 

Pytanie 1: 

 „… zwraca się do Zamawiającego o zmianę zapisu w SWZ część III rozdział 3 punkt d) zdolności 

technicznej lub zawodowej podpunkt „i” - budowie przepustu o konstrukcji żelbetowej „na 

mokro” , przekroju min.2x1 (m) i dł. min.10 m, na - „budowie przepustu o konstrukcji żelbetowej 

ramowej „na mokro”, o przekroju 1,40x1(m) dł. 7m”  

proces budowlany i technologiczny jest taki sam jak w przypadku budowy przepustu o mniejszym 

jak i większym przekroju. Budowa przepustu o większych parametrach nie narzuca specjalnych 

wymagań pod względem doświadczenia oraz zdolności technicznej i zawodowej. 

 

Odpowiedź 1: 

W odpowiedzi zamawiający informuje, iż zmienia warunek udziału w postępowaniu określony 

w części III SWZ punkt 3 d) zdolności technicznej lub zawodowej podpunkt i) z:  budowie 

przepustu  o konstrukcji żelbetowej „na mokro” , przekroju min.2x1 (m) i dł. min.10 m na: 

budowie przepustu o konstrukcji żelbetowej „na mokro”, o przekroju min.1,40x1(m) i dł. min. 7m  

 

 

            Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, w następującym zakresie: 

 

W części III SWZ pkt 3 d) podpunkt i) jest: 

- budowie przepustu  o konstrukcji żelbetowej „na mokro” , przekroju min.2x1 (m) i dł. min.10 m 

 

W części III SWZ pkt 3 d) podpunkt i) powinno być: 

- budowie przepustu o konstrukcji żelbetowej „na mokro” o przekroju min. 1,40x1,0 (m) i dł. min. 

7 m 
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          Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia 

 na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

Ponadto, w związku z powyższą zmianą Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, w następującym zakresie: 

 

W części IX SWZ Termin składania i otwarcia ofert: 

 

- w pkt. 1 jest: 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 28.10.2021 r. do godz. 10:00. 

- w pkt. 1 powinno być: 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 29.10.2021 r. do godz. 10:00. 

 

- w pkt. 2 jest: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.10.2021 r. o godzinie 12:00.  

- w pkt. 2 powinno być: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.10.2021 r. o godzinie 12:00.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania  

1 x aa NZ 

 


