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Swarzędz, dnia 28 grudnia 2009r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dot. zamówienia publicznego na: Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na
terenie miasta i gminy Swarzędz.
Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Wszystkie znaki pionowe i poziome winne być wykonane zgodnie z rozporządzeniem: Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej Załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku. Rozporządzenie
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ
BEZPIECZEŃSTWA
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Pytanie nr 1:
Dotyczy poz. 6 kosztorysu ofertowego. Prosimy o określenie wysokości słupków w barierze łańcuchowej
oraz rozstawu słupków.
Odpowiedz nr 1:
Wysokość słupków.w barierze łańcuchowej oraz rozstaw słupków należy wykonać według powołanego
rozporządzenia, które podaje: „Ogrodzenie łańcuchowe U-12b (...) Wysokość tych ogrodzeń powinna
wynosić 1,10 m. Rozstaw słupków powinien wynosić 1,5 m lub 2,0 m, a strzałka ugięcia łańcuchowego 0,10 m."
Pytanie nr 2:
Dotyczy poz. 6a kosztorysu ofertowego. Prosimy o określenie wysokości słupków blokujących.
Odpowiedz nr 2:
Wysokość słupków blokujących należy wykonać według powołanego rozporządzenia, które podaje: „Słupki
U-12c (...) Wysokość słupków powinna wynosić od 0,6 m do 0,8 m."
Pytanie nr 3:
Dotyczy poz. 6b kosztorysu ofertowego. Prosimy o zamieszczenie rysunku wykonawczego poręczy
stalowych z elementów prefabrykowanych.
Odpowiedz nr 3:
Nie dysponujemy rysunkiem wykonawczym poręczy. Poręcz winna zostać wykonana według powołanego
rozporządzenia, które podaje: „Odległość pochwytu od ściany nie może być mniejsza niż 5 cm. Szerokość
pochwytu poręczy powinna wynosić minimum 6 cm.”
Pytanie nr 4:
Dotyczy poz. od 8-9 kosztorysu ofertowego. Prosimy o określenie w jakiej technologii należy wykonać
oznakowanie poziome?
Odpowiedz nr 4:
Oznakowanie poziome powinno zostać wykonane w technologii cienkowarstwowej
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Pytanie nr 5:
Dotyczy poz. 11 i 16 kosztorysu ofertowego. Jaki typ barier sprężystych należy zastosować (SP-?) oraz
jaki rodzaj i rozstaw słupków?
Odpowiedz nr 5:
Bariery sprężyste należy wykonać: typ bariery: SP-06, rodzaj: z taśmą pojedynczą, słupki w rozstawie co 4
m, wysokość 1 m.
Pytanie nr 6:
Dotyczy poz. 13 i 14 kosztorysu ofertowego. Z jakiego materiału mają być wykonane oraz jakiej wielkości
mają być lustra drogowe?
Odpowiedz nr 6:
Lustra drogowe należy wykonać: długość boków lustra 800 x 1000 oraz z materiału szklanego.
Pytanie nr 7:
Dotyczy poz. 17 kosztorysu ofertowego. Prosimy o zamieszczenie rysunku poglądowego blokady
parkingowej?
Odpowiedz nr 7:
Nie dysponujemy rysunkiem poglądowym blokady parkingowej. Podajemy blokadę parkingową typu
Motyl, zamykaną na zamek lub równoważną
Pytanie nr 8:
Czy powierzchnie tablic kierunku i miejscowości widoczne w kolumnie "ilości szacunkowe" dotyczą
powierzchni jednej tablicy?
Odpowiedz nr 8:
Powierzchnię tablic kierunku i miejscowości należy wycenić w ilości 5 m2
Pytanie nr 9:
Dotyczy poz. 10d i 10f kosztorysu ofertowego. Czy w przypadku tablic dwustronnych powierzchnia tych
tablic widoczna w kolumnie "ilości szacunkowe" jest powierzchnią sumaryczną dla obu tablic?
Odpowiedz nr 9:
W przypadku tablic dwustronnych należy podać powierzchnię sumaryczną za 5 m2. Powierzchnia nie
dotyczy jednej tablicy.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia powyższych odpowiedzi w składanych ofertach
przetargowych.

.................................................
(podpis Kierownika Jednostki)
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