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ZAMAWIAJĄCY:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SOKÓŁCE
ul. Torowa 12, 16 -100 Sokółka
REGON 050667308
działający w imieniu i na rzecz
POWIATU SOKÓLSKIEGO
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
NIP 545-181-63-73

Znak sprawy: PZD/WD-Db/4111/2/2022

PYTANIA I ODPOWIEDZI
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wydatkowania w Powiatowym Zarządzie Dróg w
Sokółce środków publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 zł (postępowanie
wyłączone spod stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych, tekst jedn.: Dz.U. z
2021r., poz. 1129 z późn.zm.). Numer sprawy: PZD/WD-Db/4111/2/2022. Nazwa zadania: Dostawa pionowych
znaków drogowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka działający w imieniu i na rzecz Powiatu
Sokólskiego, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka informuje, iż w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w zakresie wydatkowania w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce środków
publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 zł (postępowanie wyłączone
spod stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych, tekst jedn.: Dz.U. z
2021r., poz. 1129 z późn.zm.) pn.: „Dostawa pionowych znaków drogowych na potrzeby Powiatowego
Zarządu Dróg w Sokółce złożone zostały pytania do treści Opisu Przedmiotu Zamówienia. W związku
powyższym, udziela się stosownych wyjaśnień.
Pytanie 1.
Czy bariery olsztyńskie (poz. 2.2. kosztorysu) należy wycenić w ilości 4 szt. przęsła + 4 szt. słupków?
Odpowiedź 1.
Do wyceny należy przyjąć taką zależność: ilość 1 szt. odpowiada 1 szt. przęsła z dwoma słupkami (co
zagwarantuje Zamawiającemu, iż 1 sztuka barierki odpowiadać będzie pojedynczemu co ważne
samodzielnemu elementowi).
Pytanie 2.
Znaki D-15 (zestawienie znaków podstawowych oraz opcja) – podano wymiar 600x900 gdzie,
standardowo, znak ten występuje w wymiarze 600x750. Czy chodzi o jakąś niestandardową treść znaku D15 (w takim razie proszę o zamieszczenie wzorów) czy może podany wymiar to wynik omyłki pisarskiej?
Odpowiedź 2.
Chodzi o standardową treść znaku „przystanek autobusowy”. Na drogach powiatowych stosuje się znaki
średnie, wobec czego Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć wymiary znaku D-15 600x750.
Załączono poprawiono zestawienia znaków, kosztorys ofertowy, projektowane postanowienia umowy i
opis przedmiotu zamówienia.

POWIAT SOKÓLSKI

POWIAT SOKÓLSKI POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w SOKÓŁCE
ul. Torowa 12, 16–100 Sokółka, REGON 050667308
Tel. +48 85 711 89 09, +48 85 711 89 10, fax. +48 85 711 22 29,
www: pzd.sokolka.com, e-mail: biuro@pzd.sokolka.com

Pytanie 3.
Tabliczki T-13 (znaki podstawowe) – podano wymiar 750x250. Czy w związku z tym, chodzi o tabliczkę
tylko z tekstem „Koleiny” i wymiarem 750x250 czy może podany wymiar jest wynikiem omyłki pisarskiej i
należy wycenić tabliczkę T-13 (grafika pojazdu na koleinach i z napisem koleiny) o wymiarze 600x750?
Odpowiedź 3.
Należy wycenić typowy znak T-13 z grafiką pojazdu na koleinach i z napisem koleiny o wymiarach 600x750.
Załączono poprawiono zestawienie znaków, kosztorys ofertowy, projektowane postanowienia umowy i
opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4.
Proszę o zamieszczenie wzoru poglądowego dla pozycji słupki gięte.
Odpowiedź 4.
Poniżej schemat poglądowy słupka. Kąty 90o mają być gięte.
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