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DOTYCZY: WIR/TP/210409/1 

BUDOWA WZBUDZANEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH 
PRZEZ TOROWISKO TRAMWAJOWE I JEZDNIĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 910 
W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. STASZICA W BĘDZINIE. 

 
 
 

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań, które zostały złożone do postępowania jw. wraz 

z ich wyjaśnieniami, tj.: 

 

1 Zapytanie 

Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie kanalizacji kablowej jednorurowej DVR 110/96 mm (długości 
ok. 250 metrów) wykonywanej na potrzeby koordynacji obu skrzyżowań siecią radiową w paśmie 
nielicencjonowanym, gwarantującej spełnienie wymagań projektu ruchowego w zakresie wymiany 
informacji między sterownikami? Jeżeli nie, to czy dopuszcza zastosowanie kabla światłowodowego 
zamiennie za kabel LAN? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza zmian w zakresie koordynacji sygnalizacji świetlnych. 
2 Zapytanie 

Czy z uwagi na sytuację wywołaną epidemią COVID-19 oraz z światowymi trendami, Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie przycisków zbliżeniowych (bezdotykowych)? 
Wyjaśnienie 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przycisków zbliżeniowych.  
3 Zapytanie 

Czy Zamawiający dysponuje projektem wykonawczym na roboty drogowe? Jeżeli nie, to czy wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania takiego projektu? Ma to istotny wpływ na wycenę pozycji z tabeli nr 11 
Roboty drogowe. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja nie zawiera projektu budowlanego branży drogowej. Prace 
należy wykonać na podstawie przedmiaru robót i wytycznych technicznych Zamawiającego.  
4 Zapytanie 

Istnieje możliwość, że w zakresie terenu budowy występuje grunt wyższej kategorii niż określony 
w kosztorysie ofertowym. Czy zamawiający dysponuje badaniami geotechnicznymi, na podstawie 
których określono kategorię gruntu zawartą w formularzu kosztorysu ofertowego? 
W związku z tym, że ma to istotny wpływ na wycenę pozycji z tabeli D 07.03.01 Kanalizacja kablowa, 
wnosimy o dodatnie do formularza pozycji zawierających grunt kategorii V. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dysponuje żadnymi badaniami geotechnicznymi. 

5 Zapytanie 

W związku z opublikowaną odpowiedzią nr 1 z dnia 06.05.2021 w ocenie Wykonawcy zaproponowana 
zamiana SWZ zmienia warunki udziału w postępowaniu  
 
Obecnie zapis SWZ dział 21/21.1.1/4/4.a  
Jest:  
„W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:  
minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie wzbudzanej 
sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych lub na skrzyżowaniu oraz wykonywaniu robót 
drogowych związanych z układaniem nawierzchni jezdni o wartości minimum 850 000,00 zł, 
łącznie”  



 

 

W ocenie Wykonawcy zapis ten sugeruje robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie 
1 sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych lub skrzyżowaniu oraz wykonywaniu robót 
drogowych (…).  
 
Wnioskujemy o zmianę na:  
„W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:  
minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie wzbudzanych 

sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych lub na skrzyżowaniach oraz wykonywaniu 

robót drogowych związanych z układaniem nawierzchni jezdni o wartości minimum 850 

000,00 zł, łącznie tak aby warunek był spełniony przy robocie budowlanej polegającej na budowie lub 

przebudowie kilku sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych lub skrzyżowaniach oraz 

wykonywaniu robót drogowych (…) w ramach jednego zadania.  

Prosimy o potwierdzenie, że dla Zamawiającego powyższa zmiana jest nieistotna i Zamawiający uzna 
zadanie budowlane polegające na:  
„na budowie lub przebudowie kilku sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych lub 
skrzyżowaniach oraz wykonywaniu robót drogowych związanych z układaniem nawierzchni jezdni 
o wartości minimum 850 000,00 zł, łącznie” jako spełniającą warunek udziału. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający podtrzymuje stanowisko przedstawione w wyjaśnieniach z dnia 06.05.2021 r., 

nr WK.2816.4-WIR/TP/210409/1.2021.JCIC.6849.21. Zapisy dotyczące warunku udziału w postępowaniu 

pozostają niezmienione.  

Zamawiający informuje, że warunki udziału w postępowaniu poprzez użycie słów „minimum 1”, „łącznie” 

wskazują na możliwości wykazania się 1 lub większą ilością robót budowlanych polegających na budowie 

lub przebudowie jednej lub kilku sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na przejściu / przejściach dla 

pieszych lub na skrzyżowaniu / skrzyżowaniach (…).  
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