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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie
Strategicznej mapy hałasu miasta Zielona Góra
W dniu 13 października 2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 tj.) przekazuję treść pytań
wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie nr 2.1.
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienia zapisu znajdującego się w załączniku nr I.4 – szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.
W rozdziale III Przeprowadzenia pomiarów hałasu przez Wykonawcę, w punkcie 4 znajduje się zapis
„Wykonawca

wykona pomiary hałasu drogowego w minimum 40 punktach reprezentowanych w

zakresie natężenia ruchu i jego struktury (należy uwzględnić inwestycje drogowe realizowane po
wykonaniu akustycznej mapy hałasu 2017)”.
Z kontekstu wynika, iż wskazany punkt powinien dotyczyć pomiarów natężenia i struktury ruchu, a nie
hałasu. Jeśli taka jest intencja zamawiającego, to prosimy o wyraźne doprecyzowanie, iż nie chodzi o
pomiary hałasu, tylko o pomiary natężenia ruchu w 40 punktach.
Wyjaśnienie 2.1.
Zamawiający doprecyzowuje, że w rozdziale III pkt. 4 w zał. nr I.4 do SWZ (opis przedmiotu
zamówienia) chodzi wyłącznie o pomiary natężenia ruchu i jego struktury w 40 punktach, w związku z
powyższym rozdział III pkt 4 w zał. nr I.4 do SWZ otrzymuje brzmienie:
”4. Wykonawca wykona pomiary w zakresie natężenia ruchu i jego struktury w minimum 40 punktach
(należy uwzględnić inwestycje drogowe zrealizowane po wykonaniu akustycznej mapy hałasu 2017).”
Powyższe informacje stanowią integralną cześć SWZ i należy je uwzględnić w składanej
ofercie.
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