
Rogów, 26.07.2019 r. 

Znak sprawy: IRG.271.12.2019 

Dot.: „Remont drogi gminnej Nr 121054E w miejscowości Kotulin” 

 

Gmina Rogów, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przekazuje odpowiedź na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego: 

1. Pytanie 

 

Ze względu na mnogość i zróżnicowanie cenowe dostępnych na rynku rozwiązań prosimy o 

zamieszczenie specyfikacji technicznych dotyczących solarnego aktywnego oznakowania 

przejścia dla pieszych oraz solarnego oświetlenia przejścia dla pieszych.  

Odpowiedź: 

- Oświetlenie solarne przejścia dla pieszych – przykładowe dane techniczne 

 

 
Wysokość słupa 5m 

Źródło światła oprawa LED 20W 

Strumień świetlny  2200lm 

Czas pracy lampy 8h-14h* 

Czas autonomii Do 4 dni 

Moc paneli 260-270W 

Wymiary paneli 1480x990x40mm 

Pojemność akumulatora  1x120Ah 

Typ akumulatora żelowy 

Sposób włączania Czujnik zmierzchowy 

Fundament F120/43 

 

- Aktywny znak D-6 – przykładowe dane techniczne 

 

Dane techniczne 

  

Znak D6 SIGN FLASH 

 

  

• Wielkość znaku                                                                        600x600  [mm] 

• Wielkość obudowy z lampami                                                 620x820 [mm] 

• Kolor światła pulsatorów                                                          żółty 

• Źródło światła                                                                           diody Led 

• Barwa                                                                                        591 [nm] 

• Napięcie zasilania                                                                     12 [VDC] 

• Pobór mocy                                                                                2,5 Watt 



• Waga znaku                                                                                22 Kg 

• Rodzaj zasilania                                                                         słoneczne 

• Typ akumulatora                                                                         żelowy 

• Typczujnika                                                                                podczerwień/mikrofala 

• Panel słoneczny                                                                          50 Watt 

• Montaż                                                                                       3 uchwyty 

• Typ słupa nośnego                                                                      fi 76/8 

 

 

2. Pytanie 

 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienko czy grubowarstwowe  ? 

Odpowiedź: 

 

Malowanie należy wykonać w technice cienkowarstwowej. 

 

3. Pytanie 

 

Zwracamy się z prośba o udzielenie informacji czy w ramach spełnienia powyższego 

warunku udziału w przetargu Zamawiający uzna wykonanie 3 robót: Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowościach Rozlazłów, Kąty dł 1580 mb – I etap (1 088 272,14 zł brutto); 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Rozlazłów, Kąty dł 940 mb – II etap (485 

943,31 zł brutto); Przebudowa ulicy Głównej na odcinku od ulicy Lotniczej do ulicy 

Błońskiej w Podkowie Leśnej dł- 908 mb (1 100 000 złbrutto). 

 

Odpowiedź: 

Tak. Zgodnie z SIWZ 

 

4. Pytanie 

Prosimy o potwierdzenie iż warstwa wiążąca jest układana na odcinku o dł. 1752,28m a 

warstwa ścieralna na dł. 1852,28m 

Odpowiedź:  

Potwierdzam, że warstwę wiążącą należy ułożyć na odcinku krótszym niż warstwa ścieralna z 

uwagi na konieczność włączenia się w istniejącą nawierzchnię bitumiczną. 

 

5. Pytanie 

Prosimy o zamieszczenie parametrów technicznych, szczegółowej specyfikacji technicznej 

oraz rysunków konstrukcji dla solarnego oświetlenia przejścia dla pieszych. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie 1 . Należy zastosować typowe gotowe dostępne w sprzedaży 

urządzenia. 



6. Pytanie  

Prosimy o zamieszczenie parametrów technicznych, szczegółowej specyfikacji technicznej 

oraz rysunków konstrukcji dla solarnego aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych. 

Odpowiedź:  

Patrz odpowiedź na pytanie 1 . Należy zastosować typowe gotowe dostępne w sprzedaży 

urządzenia. 

7. Pytanie 

 

Prosimy o potwierdzenie iż nie będzie prowadzona wycinka drzew. 

Odpowiedź:  

Wycinki drzew się nie przewiduje. 

8. Pytanie 

Czy Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie do odbioru końcowego inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej zgłoszonej lecz nie zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej? W chwili obecnej okres oczekiwania na 

zatwierdzenie inwentaryzacji wynosi do 60 dni. 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się. 

 

9. Pytanie 

Czy całość inwestycji mieści się w pasie drogowym i czy Zamawiający potwierdza, że 

wykonawca nie będzie musiał uzyskiwać pozwolenia ZRID? 

Odpowiedź: 

Całość zakresu robót mieści się w pasie drogowym, nie będzie wymagany ZRID 

10. Pytanie 

Czy zamawiający nie przewiduje, żadnych rozwiązań kolizji z urządzeniami obcymi? Jeżeli tak 

to prosimy o dokładny wykaz przewidywanych robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiającym nie przewiduje. 

 

11. Pytanie 

Czy Zamawiający będzie wymagał nadzoru archeologicznego, ornitologicznego i saperskiego 

inwestycji? 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie będzie wymagał nadzoru archeologicznego, ornitologicznego, saperskiego 

inwestycji.  

 

12. Pytanie 

Proszę o  potwierdzenie, że termin składania ofert przypada na dzień 2.08.2019, jak wskazano 

w ogłoszeniu o zamówieniu i w pkt  16.1 SIWZ, a nie jak wpisano w pkt 13.4 SIWZ – dnia 

1.08.2019 r. 

 Odpowiedź:  

Potwierdzam, że termin składania ofert przypada na dzień 2.08.2019 r, godziny 10:30 jak 

wskazano w ogłoszeniu o zamówieniu i w pkt  16.1 SIWZ. Otwarcie ofert nastąpi dnia 

2.08.2019 r. godziny 11:00.  

 

 

       Zamawiający 


