
 
 

 
 

Oława, dnia 04.11.2021 r. 
PZD.251.10.2021.AK 

Wszyscy, którzy pobrali SWZ 

ODPOWIEDŹ  NA  ZADANE  PYTANIA 

dotyczy:  postępowania pod nazwą.: „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze 
powiatowej nr 1535D ulica Witosa  i 1551D ulica Oławska w Jelczu-
Laskowicach” 

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. W projekcie Docelowej Organizacji Ruchu zaprojektowano wideodetektory, natomiast 
w przedmiarze robót w pozycji nr 62 określono montaż czterech radarów. Prosimy o określenie, 
jakie urządzenia mamy wycenić. 

Odp. System detekcji został oparty o kamery detekcyjne z wyznaczonymi strefami 
zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.  
Wpis w kosztorysie został poprawiony. 

2. W przedmiarze robót w pozycji nr 63 określono układanie okablowania wideodetektorów 
w postaci kabla XzWDXpek 75-1,05/4,8. Jest to kabel sygnałowy. Jaki typ, w jakiej pozycji 
i w jakiej ilości należy wycenić kabel zasilający wideodetektory? Prosimy o określenie długości 
przewodów zasilających wideodetektory (lub radary), ponieważ nie zostały one uwzględnione 
w przedmiarze. 

Odp. Do zasilania kamer przewidziano żyły kabli YKSY, zamawiający dopuszcza 
zastosowanie osobnych kabli zasilających min. 3-żyłowych o przekroju nie mniejszym 
niż 1,5mm2 na żyłę. 
 

3. Czy zamawiający zezwala na zastosowanie dedykowanych kabli sygnalizacyjnych między 
sterownikiem a sygnalizatorem świetlnym bez rozcinania zamontowanych na konstrukcjach 
wysokich zamiast kabli YKSY 14x1,5 mm2 lub YKSY 10x1,5 mm2 z przecięciem kabla 
w konstrukcji? 

Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość przy założeniu, że ogólna ilość żył 
nieużywanych (zapasowych) nie zostanie zmniejszona. 
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4. Zgodnie z projektem oświetlenia drogowego (pkt. 7): „Obwód 1 projektowanego oświetlenia 
zostanie zasilone z nowoprojektowanego sterownika sygnalizacji świetlnej. W projektowanym 
sterowniku należy zamontować dodatkowe zabezpieczenie nadprądowe w celu ochrony przed 
zwarciami oraz zegar astronomiczny umożliwiający automatyczne sterowanie oprawami 
oświetleniowymi.” Na rysunku nr 2 „Schemat ideowy sterownika sygnalizacji świetlnej”  
w dokumentacji projektowej dla sygnalizacji świetlnej nie uwzględniono elementów zasilania 
oświetlenia. Prosimy o udostępnienie rysunku ze schematem sterownika sygnalizacji świetlnej 
wraz z zasilaniem oświetlenia przejść dla pieszych.  

Odp. Poprawiony schemat w załączniku. 
 

5. Niezgodność przedmiar vs projekt (sygnalizacja): Brakuje 1 szt. wysięgnika 6m 

Odp. Poprawiono w kosztorysie (poz. 56) 
 
6. Niezgodność przedmiar vs projekt (sygnalizacja): Brakuje 2 szt. sygnalizatorów fi300 

Odp. Poprawiono w kosztorysie (poz. 57) 
 
7. Niezgodność przedmiar vs projekt (sygnalizacja): Brakuje metody bezwykopowej, która jest  

w projekcie, sygnalizacja nie może iść z oświetleniem w jednej rurze, trzeba puścić w 2 osobnych.  

Odp. Poprawiono w kosztorysie (dodano nowe poz. 68 i 69) 
 
8. Niezgodność przedmiar vs projekt (sygnalizacja): Brakuje 7 szt. HY (niskich), jeśli mają to być 

oświetleniowe, to zapis musi wskazywać, bo projekt oświetlenia nie dopuszcza montażu 
sygnalizatorów na słupach oświetleniowych. 

Odp. Słupy HY zostały zastąpione słupami oświetleniowymi na etapie 
doprojektowania oświetlenia (w miejscach montażu doświetlenia przejść 
Zamawiający dopuszcza montaż sygnalizatorów na słupach oświetleniowych). 

9. Niezgodność przedmiar vs projekt (sygnalizacja): W poz. 62 są 4 radary, których nie ma w 
projekcie (kamery).  

Odp. Opis uszczegółowiony w kosztorysie (poz. 62) 

 

W załączeniu: 

- kosztorys ofertowy 
- schemat ideowy sterownika sygnalizacji świetlnej 

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), przedłuża terminu składnia ofert do dnia 10 listopada 

2021 roku, do godz. 10:00 tj. o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

             Z poważaniem 

Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie 

 
Wojciech Drożdżal 
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