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PFiZP 271.5.2020         Stawiszyn 07.05.2020r 

 

 

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ 
 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 674340P, 674354P 

w miejscowości Zbiersk Cukrownia” 

Zamawiający, Gmina i Miasto w Stawiszynie, informuje iż do przedmiotowego postępowania 

zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 w nawiązaniu do art. 38 ust.1 

pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843) , 

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.  

 

 

Pytanie 1 

W celu rzetelnego przygotowania wyceny, prosiłbym o szczegółowe informacje odnośnie: „ 

Elementów bezpieczeństwa ruchu” 

W przedmiarze mowa jest o: 

 

Z informacji od producentów znaków, otrzymaliśmy informacje o dość nieprecyzyjnej 

informacji w opisie co może powodować dość dużą rozbieżność cenową. 

Prosiłbym o informacje czy do wyceny należy(można) przyjąć: 

Znak aktywny INFORMACYJNY D6 („chodzący ludzik) zasilany pojedynczym panelem 

słonecznym ?? Czy też należy przewidzieć Znak aktywny INFORMACYJNY D6 wraz z 

czujnikiem ruchu oraz elementami aktywnymi tzn. ”Kocie Oczka” jako tzw. System Aktywnego 

przejścia dla pieszych uruchamiany w przypadku pojawienia się pieszego w zasięgu czujnika?? 
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Oczywiście druga opcja jest bardziej kosztowna i co za tym idzie, czy na drodze gminnej jest 

sens stosowania takiego systemu. 

 

Odpowiedź: 

D-6 znak aktywny przejścia dla pieszych z lampami LED, aktywowany poprzez czujnik ruchu 

wzbudzany przez pieszego podchodzącego do jezdni. 

 

Pytanie 2 

Drugie pytanie dotyczy punktowych elementów odblaskowych. Gdzie miałyby znajdować się 

owe punktowe elementy odblaskowe ( czy mają być częścią Systemu aktywnego przejścia dla 

pieszych), czy też mają informować kierowcę o linii rozdzielającej pas ruchu, tudzież linii 

pobocza ?? 

 

Odpowiedź: 

Punktowe elementy odblaskowe należy zamontować na krawędzi ścieżki rowerowej. Miejsca te  

zostaną  wskazane przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru wyłonionemu w 

drodze przetargu Wykonawcy robót budowlanych i Kierownikowi budowy. 

Pytanie 3 

Wykonawca prosi o: 

- udostepnienie profili podłużnych rurociągu fi 315 mm - dot. przedmiaru pkt 21, 

- określenia ilości robót ziemnych - dot. przedmiaru pkt 21, 

- udostepnienia rysunku konstrukcyjnego studzienek ściekowych chłonnych - dot. pkt. 19 

przedmiaru, 

- udostepnienia profili podłużnych przykanalików dot. przedmiaru pkt 17, 

- określenia ilości robót ziemnych - dot. przykanalików i studzienek ściekowych pkt. 17, 19 

przedmiaru. 

Odpowiedź: 

Dokumentacja projektowa została opracowana jako uproszczona. Miejsca wykonania kanalizacji 

deszczowej jak i związanymi z nimi robotami budowlanymi wynikającymi z przedmiaru robót 

zostaną  wskazane przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru wyłonionemu w 

drodze przetargu Wykonawcy robót budowlanych i Kierownikowi budowy 

 

Pytanie 4 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy w związku z obecną sytuacją w Polsce (pandemia 

koronawirusa) w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyrazi zgodę na 
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dostarczenie dokumentu gwarancji – zabezpieczenia umowy opatrzonym kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym na wskazany adres mailowy Zamawiającego podany w SIWZ  tj. e-

mail: sekretariat@stawiszyn.pl? 

Wprowadzanie powyższych zmian jest uzasadnione tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe w 

obecnej sytuacji w Polsce ograniczają wysyłkę dokumentów w formie papierowej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę . 

 

 

 

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

 

 

 

 

 
Burmistrz Stawiszyna 

/-/ Grzegorz Kaczmarek 


