
 
 

 
 

Oława, dnia 11.03.2021 r. 
PZD.251.3.2021.AK 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ 

ODPOWIEDŹ  NA  ZADANE  PYTANIA 

dotyczy:  postępowania pod nazwą.: „Przebudowa drogi nr 1567D ul. Zaciszna w Oławie” 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie 

treści specyfikacji warunków zamówienia. 

 

Zadane pytania i odpowiedzi: 

1. Prosimy o udostępnienie brakujących części dokumentacji projektowej: 
a/ opis techniczny branży drogowej, 
b/ niweleta lub plan warstwicowy dla branży drogowej, 
b/ projekt wykonawczy branży odwodnienia (opis techniczny, rysunki szczegółowe), 
c/ projekt wykonawczy dla branży oświetlenie, 
d/ projekt wykonawczy dla branży teletechnicznej - kanał technologiczny. 
 

Odp. Uzupełnienie w załączniku „Dodatkowa dokumentacja_11.03.2021r”. 

2. Z kosztorysu ofertowego wynika, że gwarancja na znak aktywny – radarowy wyświetlacz 
prędkości może wynosić 30 m-cy, czyli być inna niż na pozostałe roboty, (maksymalnie 60 m-cy). 
Prosimy o odpowiednie skorygowanie § 8 ust. 3 Wzoru Umowy oraz punktu 3 w dziale Przedmiot 
i termin gwarancji Karty Gwarancyjnej. 

Odp. Na sam znak aktywny – radarowy gwarancja zgodnie z zapisem w kosztorysie, a 
pozostała całość prac zgodnie z deklaracją w ofercie. 

3. Czy okres gwarancji na wykonane roboty: organizacja ruchu docelowego – oznakowanie poziome 
oraz na wykonanie zieleni – trawniki jest taki sam jak na pozostałe roboty tzn. maksymalnie 60 
m-cy. 

Odp. Zgodnie z odp. w pytaniu nr 2. 

4. Prosimy o uszczegółowienie parametrów technicznych bariery drogowej oraz udostępnienie 
STWiORB w tym zakresie. 

Odp. Bariery N2W2, dopuszcza się N2W3. 
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5. Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniami branżowymi Gestorów sieci uzbrojenia podziemnego 
(PSG, ORANGE, Tauron, ZWiK)? Prosimy o udostępnienie. 

Odp. Uzgodnienia w opisie w załączniku z pyt. 1. 

6. Z czego wynika ilość opornika betonowego 12x25 cm w poz. 39 kosztorysu = 1196 m. Według 
obliczeń dla ławy betonowej w poz. 37 uwzględniono 123 m opornika 12x25 cm. 

Odp. Długość opornika wynosi 123mb; należy skorygować pozycję kosztorysową nr 
39; załącznik: „Skorygowany Kosztorys w poz. 39.pdf” 

 
7. Prosimy o uszczegółowienie informacji dla znaku aktywnego – radarowego wyświetlacza 

prędkości: podanie rodzaju programowalnych symboli, parametrów, wymagań dotyczących 
sposobu komunikacji z zarządcą drogi. 
 
Odp. Wzory, np. Uśmiech, Znak zakazu, Napis „UWAGA”, itp.; komunikacja np. 
Bluetooth z laptopem Zamawiającego. 
 

8. Na czym ma polegać dwukierunkowość znaku aktywnego – radarowego wyświetlacza prędkości: 
czy mają to być dwa oddzielne znaki tzn. 2 wyświetlacze - osobny dla każdego kierunku, czy 
jeden wyświetlacz tylko z możliwością pomiaru ruchu obu kierunków? 

Odp. Wyświetlacz w jedną stronę, pomiar ruchu w dwóch kierunkach, z możliwością 
analizy pojazdów z wyszczególnieniem każdego pojazdu, nie godzinowym. 

9. Prosimy o uszczegółowienie danych dotyczących geosiatki do wzmocnienia krawędzi jezdni: 
rodzaj i właściwości, np. wytrzymałość na rozciąganie.. 

Odp. Wytrzymałość siatki 100x100 kN, siatka szklana wstępnie przesączona asfaltem. 
 
 

 

Zamawiający nie stosuje art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) tj. nie przedłuża terminu składnia ofert, który upływa 

19 marca 2021 r. o godz. 10:00 gdyż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności 

wprowadzenia istotnych zmian do treści przygotowanej oferty. 
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