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WSZYSCY WYKONAWCY 

 
Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Sporządzenie projektu oraz wykonanie 
instalacji sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 432 – ul. Grunwaldzka na skrzyżowaniu z ul. 1 Maja  
i ul. Ludwika Zamenhofa w Śremie. 
 
 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia,  
co następuje: 
 
Pytanie 1 
p. 4, 7 PFU: Z analizy dokumentów nie wynika, aby na którymkolwiek wlocie istniały przejazdy rowerowe 
(pieszo-rowerowe). Prosimy o wyjaśnienie, czy takie rzeczywiście istnieją w terenie, a jeżeli tak, to prosimy  
o załączenie ostatniej zatwierdzonej na skrzyżowaniu stałej organizacji ruchu (plan sytuacyjny), na której są one 
uwidocznione. 
Odpowiedź: 
Na wszystkich wlotach należy zaprojektować wspólną lokalizację przejść i przejazdów oraz połączyć sygnał dla 
pieszych i rowerzystów w jednym sygnalizatorze. Sygnalizatory należy lokalizować poza ścieżką. 
 
Pytanie 2 
p. 5 PFU: Czy Zamawiający posiada warunki przyłączeniowe wydane przez zakład energetyczny? Jeśli tak, 
prosimy o ich załączenie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada warunków przyłączeniowych. Wykonawca jest zobowiązany do ich uzyskania od 
ENEA. 
 
Pytanie 3 
p. 6 PFU: Z uwagi na wydzielone lewoskrętny w drodze głównej, może się okazać korzystne zaprojektowanie 
sygnalizatorów S-2 na wlotach podporządkowanych (zamiast S-1). Czy należy takie rozwiązanie przewidzieć? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza możliwość zaprojektowania sygnalizatorów S-2 dla lewoskrętów. 
 
Pytanie 4 
p. 9 PFU: Jakiego rodzaju oznakowanie poziome należy przewidzieć? 
 
 



 
 

Odpowiedź: 
Na przedmiotowym skrzyżowaniu  należy przewidzieć odnowienie oznakowania istniejącego oraz wykonanie 
nowego (np. przejścia/przejazdu pieszo-rowerowego) jako grubowarstwowe. Przejazdy dla rowerów, 
połączone z przejściami, należy wykonać w kolorze czerwonym. Metodę usuwania oznakowania poziomego                 
z nawierzchni należy wybrać taką, która nie uszkadza nawierzchni oraz uzyskać akceptację RDW w Kościanie. 
 
Zamawiający informuje, że modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w ten 
sposób, że modyfikuje treść dokumentu SST poprzez dodanie zapisu: 
 
„Wymaga się pełnej korekty oznakowania pionowego i poziomego znajdującego się na przedmiotowym 
skrzyżowaniu. Należy również uwzględnić konieczność przestawienia oznakowania znajdującego się  
w chodniku lub ścieżce rowerowej poza skrajnię, w przypadku konieczności zastosować wysięgniki do 
znaków/słupki gięte.” 
 
Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.6 Pzp modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i zmienia termin składania ofert. W związku z tym zmianie ulega pkt. 14.11, 15.1, 15.2  
i 15.4 SIWZ, które otrzymują brzmienie: 
14.11. Jeżeli wykonawca składa ofert w formie papierowej, wówczas należy ją sporządzić i złożyć w oryginale, 
należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia 
tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 
Zamawiającego na adres: 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
61–623 Poznań, ul. Wilczak 51 

oraz opisane: 
„Sygnalizacja DW 432 w Śremie” 

„Nie otwierać przed dniem 03.08.2020 r., godz. 12.05” 
15.1. Oferta w formie pisemnej winna być złożona w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Wilczak 
nr 51, w pokoju nr 119 poprzez telefoniczne zawiadomienie pracownika o konieczności odbioru lub do 
wystawionej skrzynki w terminie do 03.08.2020 r, do godziny 12.00 czasu lokalnego.  
15.2. Oferta w formie elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami może być złożona za 
pośrednictwem platformy  platformazakupowa.pl/pn/wzdw  zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 14. SIWZ,  
w terminie do 03.08.2020 r., do godziny 12.00 czasu lokalnego 
15.4. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wilczak 51  
w Poznaniu, w pokoju nr 119 lub sali konferencyjnej w dniu 03.08.2020 r, o godzinie 12.05 czasu lokalnego. 
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