
 

Jastków, dnia 12-04-2018 

SI.271.19.2018.CT.2 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  

Dotyczy:  zaproszenia do składania ofert na wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gminy  

                Jastków poprzez budowę i rozbudowę szlaków pieszych i rowerowych 

Pytania: 

1. Proszę o podanie terminu możliwej wizji lokalnej podczas której możliwa jest 

konsultacja merytoryczna dotycząca usytuowania znaków i drogowskazów 

2. Jakie podmioty będą dokonywały odbiorów danych prac i w jakich terminach od 

zgłoszenia w/w robót 

3. Czy montaż nowo instalowanych znaków i oznaczeń na istniejących znakach jest 

określony odrębnymi przepisami czy ma charakter dowolny. 

4. Czy na etapie realizacji zlecenia gmina wydeleguje osobę odpowiedzialną za 

konsultacje merytoryczne w powierzonym zakresie? 

5. Czy nastąpi oficjalne przekazanie szlaku celem sprawdzenia stanu rzeczywistego ? 

6. Czy podane zostaną dokładne dane geodezyjne GPS? 

7. Czy możliwe jest etapowanie robót wraz z częściowym ich fakturowaniem? 

8. Proszę o podanie terminu możliwej wizji lokalnej podczas której możliwa jest 

konsultacja merytoryczna dotycząca usytuowania znaków i drogowskazów 

9. Jakie podmioty będą dokonywały odbiorów danych prac i w jakich terminach od 

zgłoszenia w/w robót 

10. Czy montaż nowo instalowanych znaków i oznaczeń na istniejących znakach jest 

określony odrębnymi przepisami czy ma charakter dowolny. 

11. Czy na etapie realizacji zlecenia gmina wydeleguje osobę odpowiedzialną za 

konsultacje merytoryczne w powierzonym zakresie. 

12. Czy nastąpi oficjalne przekazanie szlaku celem sprawdzenia stanu rzeczywistego . 

13. Czy w związku z umową są przewidziane roboty ziemne tj niwelacja terenu oraz inne 

roboty ziemne? 

14. Czy jest przewidziane wytyczanie geodezyjne? 

15. Czy są przewidziane przepusty zwierzęce i ścieżki bezpieczeństwa ? 

16. Czy jest przewidziane usuwanie drzew i krzewów ? 

 

Odpowiedzi: 
Ad 1. Zamawiający załączył w dokumentacji mapę z projektowanymi szlakami, Wykonawca 

może przeprowadzić wizję lokalną we własnym zakresie.  

Ad 2. Odbioru prac będą dokonywali pracownicy Urzędu terminach zawartych w umowie. 

Ad 3. Z uwagi na fakt że znaczna część odcinków dróg przeznaczonych do oznakowania 

stanowią drogi publiczne, więc znaki pionowe muszą spełniać wymogi Rozporządzenia 

Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków technicznych ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 

220, poz. 2181 z pózn. zmianami). Zastosowana folia w znakach ma być typu 2. 

Ad 4. Na na etapie realizacji inwestycji zamawiającego będzie reprezentowała osoba 

odpowiedzialna za przedmiot zamówienia.  



 

Ad 5. Przed przystąpieniem do realizacji zadania nastąpi protokolarne przekazanie terenu, a w 

trakcie robót sukcesywne sprawdzanie stanu rzeczywistego.  

Ad 6. Zamawiający nie ma takich możliwości.   

Ad 7. Odbiór i fakturowanie robót będzie zgodne z treścią umowy zawartej w zapytaniu.  

Ad 8. Zamawiający załączył w dokumentacji mapę z projektowanymi szlakami, Wykonawca 

może przeprowadzić wizję lokalną we własnym zakresie. 

Ad 9. Odbioru prac będą dokonywały oddelegowani pracownicy Urzędu w terminach 

umownych. 

Ad 10. Montaż nowo instalowanych znaków jak również montaż na istniejących słupkach ma 

być zgodny z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 

2002r. Nr 170, poz. 1393) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 

r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków technicznych ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pózn. zmianami). Zastosowana folia w znakach 

ma być typu 2. Wszelkie sporne kwestie będą konsultowane z osobą odpowiedzialną za 

przedmiot zamówienia ze strony Zamawiającego.   

Ad 11. Na  etapie realizacji inwestycji Zamawiający oddeleguje osobę odpowiedzialną za 

przedmiot zamówienia w celu merytorycznej konsultacji. 

Ad 12. Ewentualne sprawdzenie stanu rzeczywistego nastąpi po  protokolarnym przekazaniu 

zadania. 

Ad 13. Zadanie nie przewiduje robót ziemnych, niwelacji terenu itp. 

Ad 14. Zadanie nie przewiduje wytyczenia geodezyjnego. 

Ad 15. Zadanie nie przewiduje wykonania przepustów zwierzęcych oraz ścieżek 

bezpieczeństwa. 

Ad 16. W razie poprawy montażu nowego oznakowania pionowego istnieje możliwość 

usunięcia kolidującego zadrzewienia.  

        

 Ze względu na fakt, że pytania mają istotny wpływ na przebieg postępowania, zamawiający 

dla zachowania zasady uczciwej konkurencji informuje, że w terminie podanym z zapytaniu 

nie nastąpi otwarcie ofert, a termin składania i otwarcia ofert przesunięty został na dzień  

17-04-2018r. (godziny pozostają bez zmian). 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty mają możliwość ich wycofania i złożenia ponownie 

uwzględniając w kalkulacji ceny odpowiedzi zamawiającego. W przypadku nie wycofania 

ofert zostaną one otworzone w zmienionym terminie.  

 

 

 

 

 

 

 

  


