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Czernikowo, dnia 03.11.2021 r. 

IWP.271.1.10.1.1.2021 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na realizację zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Akacjowej 

w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania, opublikowanego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 26.10.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00245388/01. 

Wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

1. Pytanie 

Czy znaki animowane D-6 mają się aktywować w momencie wykrycia pieszego za pomocą czujki 

ruchu oraz czy ma być tor radiowy pomiędzy sterownikami znaków D-6? Czy znaki mają być 

montowane na wysięgniku bocznym montowanym do słupa oświetleniowego? 

Wyjaśnienie nr 1:  

Znak aktywny D-6 z animowanym piktogramem LED „kroczący ludzik” wyświetlanym w trzech 

pozycjach ma być aktywowany poprzez dualny czujnik ruchu (podczerwień lub mikrofale). Czujnik 

ruchu aktywuje znak tylko w momencie gdy pieszy znajdzie się w pobliżu przejścia dla pieszych. 

Znaki aktywne ustawione po obu stronach przejścia dla pieszych mają być sprzężone ze sobą torem 

radiowym. Uruchomienie jednego znaku powoduje uruchomienie drugiego znaku po drugiej stronie 

przejścia. Montaż znaków oraz sterownika do wysięgnika bocznego malowanego proszkowo pod 

kolor słupa, zamontowanego na słupie oświetleniowym. 

Zestaw na 1 słup zawiera: 

 znak aktywny D-6 wraz z funkcją „KROCZĄCY LUDZIK” LED w trzech pozycjach,  

 dualny detektor ruchu (radiowy/ mikrofalowy,  

 sterownik znaku wraz z torem radiowym,  

 układ zasilania z sieci 230V/24h + system buforowy z akumulatorem żelowym głębokiego 

rozładowania. 

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Przemysław Pujer 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 


