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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/7/TP/2021 o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „05060 - Drogi rowerowe na Sądowej - etap I - projekt nr 175 WBO 2018.” 
 
Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. Z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami. 
 

Pytanie nr 19 
Zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie zadania wchodzi m. in. demontaż 4 szt. oraz ponowny montaż 3 szt. 
sygnalizatorów Cyfra ITS. W udostępnionych przedmiarach brak jest pozycji uwzględniającej ich ponowny montaż. 
W związku z powyższym prosimy o informację czy montaż Cyfr ITS wchodzi w zakres niniejszego postępowania. 
Jeśli tak prosimy o informację w jakiej pozycji należy uwzględnić koszt wykonania. 
Odpowiedź na pytanie nr 19 

W przedmiarze w dziale 8 i 9 Sygnalizacji są przewidziane pozycje związanie z demontażem i ponownym montażem 
cyfr. 
 
Pytanie nr 20 

Zgodnie z projektem wykonawczym budowy sygnalizacji świetlnej rodz. 5.5. konieczne jest przeprogramowanie 
systemu sterownika do zmniejszonej ilości cyfr. W związku z powyższym prosimy o informację w której pozycji należy 
uwzględnić  
Odpowiedź na pytanie nr 20 

Koszt przeprogramowania sterownika należy ująć w kosztach przeprogramowania sterownika w pozycji 44d7 
„Przeprogramowanie sterownika. 
 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
 
Z poważaniem 

Adam Leńczyk 

Kierownik Działu Prawnego Inwestycji 
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