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WSZYSCY WYKONAWCY 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę znaków drogowych 
pionowych i słupków. 
 
 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) wyjaśnia, co 
następuje: 
 
PYTANIE 1: Kosztorys ofertowy znaki drogowe i urządzenia brd, poz. 21 „D-6 + T-27, znak zespolony tło 
fluorescencyjne folia 3’ -  bardzo proszę o określenie wymiarów tablicy. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wymiary tablicy D-6+T-27- 1600x900mm dot. poz. 21. 

PYTANIE 2: Kosztorys ofertowy znaki drogowe i urządzenia brd, poz. 35 „Kratownica 6,00 m typu średniego” 
– bardzo proszę o przesłanie rysunku technicznego kratownicy. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że rysunek techniczny kratownicy dot. poz. 35. 

 

PYTANIE 3: Kosztorys ofertowy znaki drogowe i urządzenia brd, poz. 36 „Bariera U-11a żółta 2m” – bardzo 
proszę o przesłanie rysunku technicznego bariery. 
ODPOWIEDŹ: U-11a w kolorze żółtym dot. poz. nr 36. 



 
 

 

PYTANIE 4: Kosztorys ofertowy znaki drogowe i urządzenia brd, poz. 37 „Bariera U-11a żółta 2m” – bardzo 
proszę o przesłanie rysunku technicznego bariery. 
ODPOWIEDŹ: U-11a w kolorze biało-czerwonym dot. poz. nr 37 rys. jak wyżej. 

PYTANIE 5: Kosztorys ofertowy znaki drogowe i urządzenia brd, poz. 47 „Tablica kierująca U-20b folia 2 wraz 
ze stojakami” – bardzo proszę o określenie wymiarów tablicy (750, 1250, 1750, 2250, 2750 mm) 
ODPOWIEDŹ: U-20b o wymiarach 2250mm dot. poz. nr 47. 

PYTANIE 6: Pomiędzy Kosztorys ofertowy znaki drogowe i urządzenia brd, poz. 16 „D-42/D-43” a 
dokumentem „podział na RDW” poz. 16 występuję różnica w nazwie asortymentu – proszę o wyjaśnienie 
poprawności kosztorysu. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że powinno być G-1(a-f) folia 2. W załączeniu publikujemy poprawiony 
kosztorys ofertowy i „podział na RDW” dot. poz. nr 16. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym 
postępowaniu - pkt. 15.1 i 15.3 Instrukcji dla Wykonawców otrzymują treść: 
  15.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Wilczak nr 51, w pokoju nr 119, do 

dnia 15.04.2020r., do godziny 12.00 czasu lokalnego. 
  15.3. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wilczak 51  

w Poznaniu, w pokoju nr 119 lub sali konferencyjnej w dniu 15.04.2020r., o godzinie 12.15 czasu 
lokalnego. 


