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Wykonawcy
uczestniczqcy w postgpowaniu

Dofyczy: Badania natezenia ruchu na skayzowaniach dla 7 zadafi inwestycyjnych

DzialEac na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefi publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) otaz pkl 17 lnstrukcji dla Wykonawcow zamieszczonej w Specyfikacji
lstotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ), dotyczEcej Ww postQpowania o zamowienie publiczne
prowadzonego w trybie peetargu nieograniczonego Zatzad Dr6g Wojewodzkich w t odzi, ninieJszym
wyjaSnia, oraz dokonuje modyfikacji SIWZ, w zakresie opisanym poni2ej:

Pvtanie 1

W punkcie 2.1 Opisu Peedmrotu Zam6wienia podale siQ m.in.,2e,,... Pomiary ruchu nalezy wykonac na
przekrojach dr6g oddzielnie dla ka2dego kierunku ruchu...", natomiast z tytulu zam6wienia oraz z pozostalej
tresci SIWZ wynikaloby,2e badania majq byc przeprowadzone na skzyzowaniach. Prosimy o precyzyjne
wyjasnienie tej kwestii, gdyz wplywa to bardzo silnie na koszty wykonania zadania, poniewaz w pzypadku
przekrgu mamy do czynienia z dwoma kierunkami, w pzypadku zas na pzyklad czterowlotowego
skzyzowania mamy dwanascie relacji (nie liczqc za,.,/racania). Jezeli pomiary majq byC wykonywane na
pzekrojach, to ktorych pzekrolow wzglQdem skzyzowan wymienionych w punkcie 1.1. OPZ i jakiej liczby
przekrol6w ma dotyczyc pomiar?

Odpowiedi
Pomiary natezenia ruchu na skzyzowaniach nalezy wykonaC w podziale na kierunki (poszczeg6lne
relacje).

Pvtanie 2

Czy pomiary natezenia ruchu majq obejmowao tylko pojazdy, czy takze pieszych? Jezeli pomiar mialby
dotyczyc takze pieszych, to prosimy o sprecyzowanie zakresu tego pomiaru.

Odpowiedi
Pomiary natqzenia ruchu majq obejmowaC tylko pojazdy.

Pvtanie 3

Czy pomiar natezenia ruchu pojazd6w ma uwzgledniad strukturg rodzajowE ruchu? Jezeli tak, to prosimy
o podanie liczby kategorii i ich specyfikacjQ.

Odpowiedi
W ramach pomiaru natezenia ruchu poJazdow nalezy uwzgledniac strukturQ rodzajowq ruchu.
Kategorie: autobusy, samochody osobowe, samochody dostawcze do 3,5 t, samochody ciezarowe bez
ptzyczep, samochody ciqzarowe z ptzyczepami i naczepami, motocykle, ciagniki rolnicze.

Powyzsze ustalenia stano\MiE integralnq czqsc specyfikac.ii istotnych warunk6w zamOwienia.
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Niniejsze informacje zostaly zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajqcego w dniu d::.04.2015 r.


