
 
 

 

                                                                                                     

 

 
Katowice, 2011-08-19 

 

 

Odpowiedź na zapytanie w przetargu ŚOT/6/3./2011 na wykonanie oznakowania 

drogowego atrakcji turystycznych województwa śląskiego. 

 

 

Dnia 18 sierpnia 2011r. Zamawiający otrzymał zapytanie, na które udziela niniejszym 

odpowiedzi. 

 

Pytanie 1: Czy Zamawiający dysponuje wzorami tablic, przygotowanymi w formie plików 

edytowalnych, możliwych do bezpośredniego wydruku? Czy może Zamawiający dysponuje 

jedynie wzorami poglądowymi tablic stanowiących przedmiot zamówienia, na podstawie 

których Wykonawca ma we własnym zakresie przygotować pliki graficzne przystosowane do 

druku? 

Jeżeli Zamawiający dysponuje wzorami (poglądowymi lub edytowalnymi),  oferent zwraca się z 

prośbą o udostępnienie  przykładowych plików graficznych. 

 

 

Odpowiedź: Oferent dysponuje zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu, które zawierają 

w szczególności projekty wszystkich tablic drogowych. Pliki te (poglądowe) dostępne są 

(umieszczone) na stronie internetowej Oferenta pod adresem: www.silesia-sot.pl; bezpośredni 

link: http://www.silesia-sot.pl/przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-oznakowania-

drogowego-atrakcji-turystycznych-wojewodztwa-slaskiego/2035/2011/08/17 

Pliki edytowalne zostaną udostępnione Wykonawcy na etapie podpisania umowy.  

 

 

 

Pytanie 2: Dot. UMOWA NA WYKONANIE OZNAKOWANIA DROGOWEGO ATRAKCJI 

TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, § 2. Wykonanie przedmiotu umowy, pkt. 2.b 

„wykonania prac związanych instalacją oznakowania drogowego w lokalizacjach wskazanych w 

Części II Regulaminu (w szczególności wskazanych w projektach organizacji ruchu 

zatwierdzonych przez odpowiednich zarządców dróg wraz z wszystkimi uwagami i warunkami 

w nich zawartymi) wraz z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń, zgód, decyzji związanych  

w instalacją oznakowania drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym  

w szczególności związanych z zajęciem pasa ruchu i zmianą organizacji ruchu.” 

Czy Zamawiający potwierdza, że w obowiązku Wykonawcy jest zdobycie wszystkich 

potrzebnych zezwoleń, zgód oraz decyzji związanych w instalacją oznakowania drogowego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności związanych z zajęciem pasa 

ruchu i zmianą organizacji ruchu.? Czy koszt tych uzgodnień należy wliczyć w kalkulację 

cenową? 

 

 

Odpowiedź: Jak wyraźnie wskazano już w samym zapytaniu Zamawiający wymaga „wykonania 

prac związanych instalacją oznakowania drogowego w lokalizacjach wskazanych w Części II 

Regulaminu (w szczególności wskazanych w projektach organizacji ruchu zatwierdzonych przez 

odpowiednich zarządców dróg wraz z wszystkimi uwagami i warunkami  w nich zawartymi) 

wraz z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń, zgód, decyzji  związanych w instalacją 

oznakowania drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w 

szczególności związanych  z zajęciem pasa ruchu i zmianą organizacji ruchu”.  

Na Wykonawcy spoczywają w tym względzie wszystkie obowiązki ww. związane z prawidłowym 

i zgodnym z prawem oraz terminowym wykonaniem zadania. Zamawiający prosi o podanie 

całościowej kwoty/ceny brutto za wykonanie całego przedmiotu przetargu nie ingerując  

w organizacyjne i formalne sprawy Wykonawcy.  

 

http://www.silesia-sot.pl/
http://www.silesia-sot.pl/przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-oznakowania-drogowego-atrakcji-turystycznych-wojewodztwa-slaskiego/2035/2011/08/17
http://www.silesia-sot.pl/przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-oznakowania-drogowego-atrakcji-turystycznych-wojewodztwa-slaskiego/2035/2011/08/17


 
 

 

                                                                                                     

 

Pytanie 3: Czy Zamawiający posiada opracowany i zaakceptowany projekt tymczasowej 

organizacji ruchu na czas wykonywania prac montażowych? Czy może oferta ma zawierać 

również koszt wykonania i zatwierdzenia ww. projektu? Czy może ze względu na charakter  

robót, które można potraktować  jako  szybko postępujące,  nie jest wymagany oddzielny 

projekt TOR i wykonawca zabezpieczy swoje prace we własnym zakresie? 

 

 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Regulaminu przetargu  na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

wykonania prac związanych instalacją oznakowania drogowego w lokalizacjach wskazanych w 

Części II Regulaminu (w szczególności wskazanych w projektach organizacji ruchu 

zatwierdzonych przez odpowiednich zarządców dróg wraz z wszystkimi uwagami i warunkami  

w nich zawartymi) wraz z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń, zgód, decyzji  związanych  

w instalacją oznakowania drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie, w szczególności związanych z zajęciem pasa ruchu i zmianą organizacji 

ruchu”.  

Zamawiający posiada jedynie zatwierdzone projekty stałej organizacji ruchu dla pionowego 

oznakowania atrakcji turystycznych województwa śląskiego.  

Zamawiający nie posiada opracowanego i zaakceptowanego projektu tymczasowej 

organizacji ruchu na czas wykonywania prac montażowych.  

Zamawiający z treści regulaminu przetargu prosi o podanie całościowej kwoty brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia, obejmującej pełne wynagrodzenie jakie Wykonawca chce 

otrzymać z tytułu wykonanie przedmiotu przetargu.  

 

 
Pytanie 4: Dot. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA . D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE  

„Nanoszenie lica na tarcze znaku.”  wymaga się Krawędzie folii odblaskowej typu 2, z których 

wykonano lico znaku muszą być zabezpieczone przed penetracją zanieczyszczeń poprzez 

założenie szczelnej ramki.” 

Natomiast: „Warunki wykonania tarczy znaku „ Tarcze znaków powinny spełniać także 

następujące wymagania:  

-  krawędzie tarczy znaków E-7, E-8, E-9, E-10, E-11 i E-12 powinny być usztywnione na 

całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm 

włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie 

znaku,  

- krawędzie tarczy znaków E-22a i E-22b muszą być zabezpieczone na całym obwodzie 

profilem.  

 

Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie  sposobu zabezpieczenia krawędzi tablicy (również 

folii) zarówno dla tarcz znaków E-7, E-8, E-9, E-10, E-11 i E-12 oraz dla znaków E-22a i  

E-22b  ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający (Oferent) wymaga aby wszystkie rodzaje znaków będące 

przedmiotem przetargu zabezpieczone były na całym obwodzie profilem (każdy typ znaku)- 

szczelną ramką.   

 
Pytanie 5: Dot. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA . D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 

„Wykonywanie treści znaku”  mówi „Technologia wykonania treści na licach znaków :- dla 

znaków o licu wykonanym z folii typu 2 – naklejenie na białej folii odblaskowej transparentnej, 

barwionej folii z wyciętymi w niej ploterem napisami i symbolami.”  

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie treści tablic w technologii druku cyfrowego, którego 

cechy wpływają na lepsze parametry użytkowe oznakowania? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w tym zakresie zastosowanie innych technologii,  

z zastrzeżeniem, iż warunki gwarancji na przedmiot przetargu pozostają bez zmian, a 

wykonanie oznakowanie jest zgodne z obowiązującym przepisami i normami.  

 



 
 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

Pytanie 6: Dot. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA . D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 

„Konstrukcja wsporcza znaku” 

 

Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce konstrukcji kratowych z rur stalowych oraz słupków 

stalowych o średnicy 60,3 mm zastosowanie konstrukcji kratowych z profili otwartych oraz 

słupków z profili otwartych posiadających cechy biernego bezpieczeństwa. 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w tym względzie odstępstw od przedstawionych  

w Regulaminie przetargu wymogów. Znaki należy wykonać zgodnie z opisem technicznym oraz 

rysunkami konstrukcji wsporczych znaków.  

 

 

 


