
 

 

 

 
 

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego   
EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” 

 
Jelenia Góra, 06.02.2023 r. 

RZ.271.4.2023 
 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym  
na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: „Korekta organizacji ruchu w zakresie regulacji 
dostępności obszaru centrum miasta Jeleniej Góry”. 

                  Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.4.2023.  
 
 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej u.p.z.p. Zamawiający informuje,  
że wpłynęły zapytania o następującej treści: 
 
PYTANIE NR 6  
W nawiązaniu do zapisów w Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia: I. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia,  
W ramach branży drogowej dodatkowo należy: 
3) Zamontować w lokalizacji przy każdym słupku automatycznym: 

a) dwie (2) kamery ANPR, wideo domofon podłączone do 2 central sterowania (Ratusz i Straż Miejska) 
oraz dwie (2) tabliczki informacyjne „Centrum Monitoringu Straż Miejska 75 752 51 62” umieszczone 
na słupie (słup ozdobny nawiązujący do okolicznych lamp oświetlenia ulicznego – zdjęcie lampy 
oświetlenia ulicznego stanowi Załącznik nr 3 do Tomu III SWZ. Do kamer ANPR należy zakupić 
licencje, okres ważności licencji minimum 60 miesięcy. 

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź gdzie należy zamontować kamery ANPR i wideo domofony? 
 
PYTANIE NR 7  
W nawiązaniu do zapisów w Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia: I. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia: 
W ramach branży drogowej dodatkowo należy:  
3) Zamontować w lokalizacji przy każdym słupku automatycznym:  

a) dwie (2) kamery ANPR, wideo domofon podłączone do 2 central sterowania (Ratusz i Straż Miejska) 
oraz dwie (2) tabliczki informacyjne „Centrum Monitoringu Straż Miejska 75 752 51 62” umieszczone 
na słupie (słup ozdobny nawiązujący do okolicznych lamp oświetlenia ulicznego – zdjęcie lampy 
oświetlenia ulicznego stanowi Załącznik nr 3 do Tomu III SWZ. 
Do kamer ANPR należy zakupić licencje, okres ważności licencji minimum 60 miesięcy. 

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź jak należy zamontować kamery i domofony? 
Czy należy je zamontować na słupkach zabezpieczonych barierami czy na wyspach ? 
 
PYTANIE NR 8  
W nawiązaniu do zapisów w Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia: I. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia, W ramach branży drogowej dodatkowo należy: 
5) Dostarczyć i podłączyć dwie (2) centrale do obsługi wideo domofonów (Ratusz i Straż Miejska). 
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, w których miejscach w Ratuszu i Straży Miejskiej należy 
zamontować centralki oraz czy istnieją przepusty kablowe umożliwiające ich podłączenie. 
 
PYTANIE NR 9  
Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający posiada Projekt Wykonawczy opisujący sposób montażu 
słupków blokujących wraz z systemem, kamer i wideo domofonów oraz jakie należy zastosować 
okablowanie celem podłączenia ww. elementów do systemu sterowaniu. 
 
PYTANIE NR 10  
Prosimy o udzielenie odpowiedzi gdzie znajdują się Punkty dostępowe do których należy doprowadzić 
okablowanie sterujące do słupków, kamer i wideo domofonów oraz czy należy zastosować kabel FTP  
czy światłowodowy, i czy można wykorzystać istniejące mufy światłowodowe celem wpięcia do systemu. 



 

PYTANIE NR 11  
Prosimy o udostępnienie szczegółowych specyfikacji określających typ i parametry, przewidzianych  
do montażu elementów tj. kamer ANPR i wideo domofonów voip wraz z centralkami sterującymi 
 
PYTANIE NR 12  
W nawiązaniu do zapisów w Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia: I. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia: W 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wszystkie słupki automatyczne (zarówno te, które zostaną 
zamontowane jak i te już istniejące) współdziałały w ramach jednego systemu sterowania.  
Prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi jaki Zamawiający posiada system sterowania i czy 
posiada istniejące aplikacje, które można konfigurować. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 6 – 12 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 u.p.z.p. Zamawiający rezygnuje z zakresu dostawy i montażu 
kamer ANPR oraz centrali wraz z ich uruchomieniem. 
Wobec powyższego, Zamawiający zmienia zapis: 

1. pkt 4.1 Tomu I SWZ w zakresie rzeczowym zamówienia (poprzez wykreślenie pkt 7 i 9), który 
otrzymuje brzmienie: 
„Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m in.: 
1) wymianę oraz montaż oznakowania pionowego  159 szt 
2) wymianę oraz montaż konstrukcji wsporczych    62 szt 
3) malowanie oznakowania poziomego     50 m 2 
4) dostawę i montaż stałych słupków blokujących    20 szt. 
5) dostawę i montaż demontowalnych słupków blokujących     7 szt. 
6) dostawę i montaż automatycznych słupków blokujących     3 szt. 
7) wykonanie instalacji zasilającej oraz sterującej słupkami     5 kpl.” 

2. pkt 8.1.4. ppkt 2 Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie:  

„2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, to w tym okresie) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył  
z należytą starannością co najmniej jedno (1) zamówienie polegające na montażu automatycznych 
słupków blokujących lub szlabanów przeszkodowych. 

3. pkt I ppkt 2 Tomu III SWZ (poprzez wykreślenie pkt 7 i 9), który otrzymuje brzmienie: 
„2 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.: 

1) wymianę oraz montaż oznakowania pionowego             159 szt 
2) wymianę oraz montaż konstrukcji wsporczych   62 szt 
3) malowanie oznakowania poziomego    50 m 2 

4) dostawę i montaż stałych słupków blokujących   20 szt. 
5) dostawę i montaż demontowalnych słupków blokujących                7 szt. 
6) dostawę i montaż automatycznych słupków blokujących    3 szt. 
7) wykonanie instalacji zasilającej                                            5 kpl.” 

4. pkt 1) lit. a) Tomu III SWZ w zakresie branży drogowej, który otrzymuje brzmienie: 
„a) ul. 1 Maja - na wys. budynku nr 54 (Załącznik nr 4 do Tomu III SWZ) wskazana na rys nr 2  

w projekcie stałej organizacji ruchu. Do projektowanego słupka należy wykonać przyłącze zasilające  
z szafki oświetlenia ulicznego nr J.G. SO - 99 o długości 20 m (budując nową kanalizację 
elektroenergetyczną) oraz wykonać nową kanalizację teletechniczną od studni JG506  
do projektowanego słupka - 26 m”. 

5. pkt 1) lit. b) Tomu III SWZ w zakresie branży drogowej, który otrzymuje brzmienie: 
„b) ul. Klonowica - na wys. budynku nr 1 (Załącznik nr 4 do Tomu III SWZ) wskazana na rys nr 2  

w projekcie stałej organizacji ruchu. Do projektowanego słupka należy wykonać przyłącze zasilające  
z szafki oświetlenia ulicznego nr J.G. SO – 99 o długości 180 m (budując nową kanalizację 
elektroenergetyczną) oraz wykonać nową kanalizację teletechniczną od studni JG541  
do projektowanego słupka – 12 m”. 

6. pkt 1) lit. c) Tomu III SWZ w zakresie branży drogowej, który otrzymuje brzmienie: 
„c) ul. Jelenia - na wys. budynku przy 1 Maja 1 (Załącznik nr 5 do Tomu III SWZ) wskazana  

na rys nr 4 w projekcie stałej organizacji ruchu. Do projektowanego słupka należy wykonać przyłącze 
zasilające z szafki oświetlenia ulicznego nr J.G. SO – 101 o długości 50 m (budując nową kanalizację 
elektroenergetyczną) oraz wykonać nową kanalizację teletechniczną od studni JG347  
do projektowanego słupka – 13 m”. 

7. pkt 3) lit. a) Tomu III SWZ w zakresie branży drogowej, który otrzymuje brzmienie: 
„a) dwie (2) tabliczki informacyjne „Centrum Monitoringu Straż Miejska 75 752 51 62” umieszczone  

na słupie (słup ozdobny nawiązujący do okolicznych lamp oświetlenia ulicznego – zdjęcie lampy 
oświetlenia ulicznego stanowi Załącznik nr 3 do Tomu III SWZ. 



 

 

8. pkt 5) Tomu III SWZ w zakresie branży drogowej: 

Zamawiający zmienia zapis ww. pkt poprzez całkowite jego usuniecie. 

9. Tabeli – Zbiorcze zestawienie kosztów, która otrzymuje brzmienie: 

Lp. Nazwa elementu/ działu 
Wartość PLN 

netto 
Wartość PLN 

brutto 

1 2 3 4 

1 Docelowa organizacja ruchu                                                                   

2. Automatyczne słupki blokujące    

RAZEM:   

 
Aktualny na dzień 06.02.2023 r. Tom III SWZ został zamieszczony na stronie prowadzonego 
postępowania (zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym). 
 
Zamawiający informuje, że analogicznie zmienił ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 
00054411/01 z dnia 24.01.2023r. Treść ogłoszenia została opublikowana na stronie prowadzonego 
postępowania. 

 
PYTANIE NR 13  
W nawiązaniu do zapisów w Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia: I. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia,  
W ramach branży drogowej dodatkowo należy:  
3) Zamontować w lokalizacji przy każdym słupku automatycznym: 

a) dwie (2) kamery ANPR, wideo domofon podłączone do 2 central sterowania (Ratusz i Straż Miejska) 
oraz dwie (2) tabliczki informacyjne „Centrum Monitoringu Straż Miejska 75 752 51 62” umieszczone 
na słupie (słup ozdobny nawiązujący do okolicznych lamp oświetlenia ulicznego – zdjęcie lampy 
oświetlenia ulicznego stanowi Załącznik nr 3 do Tomu III SWZ.  

Prosimy o wskazanie lokalizacji montażu słupów ozdobnych do montażu tabliczek informacyjnych, 
Czy te tabliczki mają zostać zamontowane na istniejących słupach? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 13 
Lokalizacja słupków ozdobnych oraz słupków blokujących do montażu tabliczek informacyjnych została 
wskazana w załącznikach graficznych – „załącznik Lokalizacja słupków”. 
 

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 u.p.z.p. Zamawiający zmienia zapis: 

1. pkt 16.1, ppkt 2) Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„2) Kompletną ofertę, o której mowa w pkt 15.3 należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformy zakupowej nie później niż do dnia 17.02.2023 r. do godziny 10:00”. 

2. pkt 16.2, ppkt 1) Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„1) Otwarcie ofert nastąpi w dni 17.02.2023 r. o godzinie 10:15 za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl”. 

3. pkt 17.1 Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie 
„17.1 Wykonawca będzie związany z ofertą  od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni 
do dnia 18.03.2023 r”. 

 
Zamawiający informuje, że analogicznie zmienił ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00054411/01  
z dnia 24.01.2023r. Treść ogłoszenia została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi oraz powyższe zmiany na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki zamówienia 
nie ulegają zmianie. 
 
 

 

 

                 Anna Tokarczyk 
  Przewodniczący  komisji przetargowej 

 


