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Jelenia Góra, 03.02.2023 r. 
RZ.271.4.2023 

WYJAŚNIENIA 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.  
 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej u.p.z.p., Zamawiający informuje,  
że wpłynęły zapytania o następującej treści: 
 

PYTANIE NR 1  
Prosimy o informację odnośnie słupków do znaków pionowych, jaka średnica, jaka grubość ścianki?  
Brak takich informacji w projekcie i STWiORB. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 1 
Słupki do znaków pionowych powinny być o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 60 mm oraz grubości 
ścianki nie mniejszej niż 2,00 mm. 
 
PYTANIE NR 2  
Prosimy o informację, w jakiej technologii ma zostać wykonana nawierzchnia utwardzona wskazana  
na rysunkach? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 2 
Nawierzchnia wskazana na projekcie organizacji ruchu nie jest przedmiotem zamówienia (rys nr 5 i 5b) 
 
PYTANIE NR 3  
Prosimy o podanie parametrów technicznych stałych słupków blokujących (wymiary, materiał, rysunek). 
 
PYTANIE NR 4  
Prosimy o podanie parametrów technicznych demontowalnych słupków blokujących (wymiary, materiał, 
rysunek). 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 3 i 4 
Parametry techniczne stałych słupków blokujących:  

• Materiał – stal i żeliwo 

• Podkład cynkowy i malowanie proszkowe 

• Wymiary - wysokość 700 - 800 mm, średnica 80 - 100 mm 

• Kolor – czarny matowy 
 
Zdjęcie obecnie zamontowanych słupków blokujących  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PYTANIE NR 5  
Zgodnie z informacją w projekcie należy wymienić i zmontować progi zwalniające. Nie są one jednak 
naniesione na rysunkach. Prosimy o podanie szczegółowych informacji odnośnie rodzaju progów, wymiarów 
i ich lokalizacji. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 5 
Zgodnie z opinią Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze do projektu organizacji ruchu progi 
zwalniające zostały usunięte z opracowania i nie jest przedmiotem zamówienia. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi oraz na nie stają się integralną częścią specyfikacji 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają 
zmianie. 
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  Przewodniczący  komisji przetargowej 


