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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamowienia publicznego "Analiza stanu bezpieczeństwa
i porządku w ruchu drogowym" dla projektu .Poprawa bezpieczeństwa osób
korzystających z sieci komunikacyjnej pogranicza Polski, Białorusi, Ukrainy" wdrażanego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś -Ukraina 2007-2013

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013r. poz. 907 - tek:stjednolity) Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie przekazuje treść zapytań
z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie l:
Wnioskujemy o potwierdzenie czy analizą objąć należy wszystkie drogi publiczne powiatu
Włodawskiego?
Odpowiedź l:
Tak analizą należy objąć wszystkie drogi o nawierzchni utwardzonej na obszarze Powiatu
Włodawskiego krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dysponuje danymi na temat wypadków i kolizji na poszczególnych drogach
krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na obszarze powiatu?
Odpowiedź 2:
Zamawiający nie dysponuje własnymi danymi na temat wypadków na drogach krajowych,
wojewódzkich, powiatowych i gminnych na obszarze powiatu.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający ma informację, że Komenda Powiatowa Policji oraz Komenda Wojewódzka Policji
posiada i udostępni dane na temat wypadków i kolizji zgodnych z zakresem wymienionym w SIWZ
(szczegółowe dane nt. przyczyn, ofiar, miejsca, okoliczności itp.)?
Odpowiedź 3:
Komenda Powiatowa Policji we Włodawie posiada i na wniosek Wykonawcy udostępni dane na
temat wypadków i kolizji. Analizę stanu bezpieczeństwa należy przeprowadzić na podstawie danych
otrzymanych z policji w zakresie na jaki otrzymane dane pozwala.

Pytanie 4:
W jakim horyzoncie czasowym należy przeanalizować dane dotyczące wypadków i kolizji?
Odpowiedź 4:
Analizę wypadków należy wykonać dla okresu 2010-2012,
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Pytanie 5:
Czy Zamawiający dysponuje wykazem dróg gminnych objętych opracowaniem
z wyszczególnieniem ich długości? Jeżeli tak, wnioskujemy o udostępnienie na etapie przetargu
takiego wykazu.
Odpowiedź 5:
Zamawiający dysponuje wykazem dróg gminnych.

Pytanie 6:
Czy Inwentaryzacja stanu istniejącego: ocena stanu nawierzchni, ilości i jakości chodników i ścieżek
rowerowych, oświetlenia dróg itp. ma zostać przeprowadzona na podstawie wizji w terenie przez
Wykonawcę i ma obejmować wszystkie drogi w powiecie (wszystkie drogi gminne, powiatowe,
wojewódzkie i krajowe w obrębie Powiatu Włodawskiego)?
Odpowiedź 6:
Zamawiający nie wymaga wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego dróg. Zestawienie stanu
istniejącego należy wykonać na podstawie danych uzyskanych u poszczególnych Zarządców Dróg.

Pytanie 7:
Czy Zamawiający ma wymagania co do sposobu i metody określenia stanu nawierzchni dróg (np.
SOSN)?
Odpowiedź 7:
Zamawiający nie ma wymagań co do sposobu określenia stanu nawierzchni.

Pytanie 8:
Co Zamawiający rozumie pod stwierdzeniem "wyposażenie w znaki poziome i pionowe? Czy należy
dokonać Inwentaryzacji i przedstawienia całości oznakowania poziomego i pionowego. na wszystkich
drogach powiatu?
Odpowiedź 8:
Zamawiający nie wymaga dokonania inwentaryzacji oznakowania i przedstawienia całości
oznakowania poziomego i pionowego na wszystkich drogach powiatu. Zamawiający oczekuje ogólnej
oceny stanu oznakowania na poszczególnych kategoriach dróg. Bardziej szczegółowy opis jest
pożądany jedynie w miejscach o szczególnym nasileniu zdarzeń drogowych, o ile takie miejsca
wystąpią,

Pytanie 9:
Co Zamawiający rozumie pod stwierdzeniem "Służby publiczne oraz ich wyposażenie"? Pozyskanie
dokładnych danych na temat różnych służb publicznych może okazać się bardzo pracochłonne,
długotrwałe a nawet niemożliwe (Policja lub Straż Graniczna może zwyczajnie nie udostępnić
szczegółowych danych na temat swoich jednostek ze względów bezpieczeństwa). Wnioskujemy
o uszczegółowienie wymaganego sposobu izakresu pozyskania danych.
Odpowiedź 9:
Wyposażenie służb publicznych ilość jakość jednostek służb jak i obszar obsługiwany przez te
jednostki należy opisać na podstawie danych przekazanych przez te jednostki w zakresie w jakim
służby publiczne przekażą dane na swój temat. Jeżeli jakaś jednostka służby publicznej przekaże tylko
cześć potrzebnych danych to w opracowaniu należy uwzględnić te dane które udało się Wykonawcy
uzyskać.

Pytanie 10:
Co Zamawiający rozumie pod stwierdzeniem "odpowiednie odwodnienie odcinków o trudnej
geometrii"? Jaki dokładnie zakres analiz odwodnienia oczekuje Zamawiający? Czy Zamawiający ma
wyselekcjonowane odcinki o trudnej geometrii? Czy Zamawiający wymaga wykonania w wybranych
miejscach mapy sytuacyjno-wysokościowej w celu określenia dokładnej rzeźby terenu i korpusu
drogowego?
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Odpowiedź 10:
Zamawiający nie wymaga dokładnej analizy odwodnienia na całej sieci dróg. Wystarczy ogólny opis.
Zamawiający nie wymaga też opracowania mapy sytuacyjno - wysokościowej. Jedynie w miejscach o
szczególnym nasileniu zdarzeń drogowych Zamawiający oczekuje określenia czy ewentualne
nieodpowiednie odwodnienie drogi nie ma negatywnego wpływu na bezpieczeństwo w ruch
drogowym.

Pytanie 11:
Co Zamawiający rozumie pod stwierdzeniem "wycinka drzew"? Czy wymaga się od Wykonawcy
zainwentaryzowania i analizy zasadności wycinki drzew przy wszystkich drogach publicznych na
terenie powiatu?

Odpowiedź 11:
Zamawiający nie wymaga zainwentaryzowania wszystkich drzew czy analizy zasadności wycinki
wszystkich drzew. Jedynie w miejscach o szczególnym nasileniu zdarzeń drogowych Zamawiający
oczekuje określenia czy zadrzewienie przydrożne nie ma negatywnego wpływu na bezpieczeństwo
w ruchu drogowym.

Pytanie 12:
Co Zamawiający rozumie pod stwierdzeniem "właściwe poziome i pionowe oznakowanie dróg,
widoczność znaków"? Czy należy przeanalizować wszystkie oznakowanie umieszczone na wszystkich
drogach objętych opracowaniem? Jakie wymagania stawia Zamawiający co do sposobu określenia
widoczności oznakowania?
Odpowiedź 12:
Zamawiający nie oczekuje analizy oznakowania na wszystkich, a jedynie analizy czy istniejące
oznakowanie miało lub mogło mieć wpływ na zaistniałe zdarzenie drogowe. Dotyczy to również
określenia widoczności oznakowania tzn. czy na odcinkach o nasileniu zdarzeń drogowych
oznakowanie umieszczone jest w sposób pozwalających kierującemu na prawidłową reakcję.

Pytanie 13:
Czy w ramach zamówienia wymagane jest określenie docelowego oznakowania na drogach objętych
opracowaniem?
Odpowiedź 13:
Zamawiający nie wymaga określenia docelowego oznakowania na drogach objętych opracowaniem.

Pytanie 14:
Wnioskujemy o podanie szczegółowego zakresu i wymagań do opracowania punktu 4.2. Czy
Zamawiający wymaga stworzenia wytycznych i założeń do obszarowego systemu zarządzania ruchem
dla całego powiatu obejmującego m.in, wspomniane wprowadzenie nadzoru nad ruchem drogowym,
system informacji o BRD (np. znaki zmiennej treści) czy automatyczny nadzór prędkości? Czy analiza
możliwości parkowania oraz wyznaczenia stref ograniczonej prędkości należy objąć wszystkie
miejscowości w powiecie przez które przebiegają drogi objęte opracowaniem?
Odpowiedź 14:
Zamawiający nie wymaga stworzenia wytycznych i założeń do obszarowego systemu zarządzania
ruchem. Zamawiający nie może sformułować wniosków z analizy bezpieczeństwa ruchu, przed jej
powstaniem. Ewentualna potrzeba wprowadzenia zmian w organizacji ruchu może się pojawić po
wykonaniu analizy bezpieczeństwa w przypadku stwierdzenia dużej ilości wypadków na
poszczególnych odcinkach czy w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
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Pytanie 15:
Czy Zamawiający ma wymagama co do podkładów mapowych, na których należy wykonać
opracowanie (mapy orientacyjne w dużej skali mapy zasadnicze, mapy sytuacyjno-
wysokościowe )?
Odpowiedź 15:
Zamawiający nie precyzuje na jakich podkładach mapowych należy wykonać opracowanie.
Zamawiający oczekuje, że opracowania mapowe będą czytelne i estetyczne, w skali umożliwiającej
przedstawienie zdarzeń drogowych w sposób jednoznaczny. Zamawiający spodziewa się zastosowania
różnych skal dla opracowania w ośrodkach miejskich (mapa w skali nie mniejszej niż l :5000) oraz na
pozostałych odcinkach dróg(skala nie mniejsza niż l: l 00000)

Pytanie 16:
Czy Zamawiający wymaga uzyskania jakichś opinii lub uzgodnień? Jeżeli tak to wnioskujemy o
podanie zakresu wymaganych opinii i uzgodnień z podaniem podmiotów, do których należy się o nie
zgłosić.
Odpowiedź 16:
Zamawiający nie wymaga uzyskania opinii czy uzgodnień.

Pytanie 17:
W związku z potencjalnie bardzo obszernym zakresem opracowania oraz okresem zimowym
utrudniającym wykonanie inwentaryzacji i wizji w terenie wnioskujemy o przedłużenie terminu
wykonania opracowania co najmniej do dnia 30 maja 2014 r.
Odpowiedź 17:
Zamawiający zmienił termin realizacji zadania udzielając odpowiedzi na pytania zadane przez innego
wykonawcę. Termin realizacji zamówienia do dnia 31 marca 2014r.
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