Rzeszów, 08.06.2017 r.
ZDP-5-DZP/373/4/2017

ZMIANA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Zadanie Nr 1
Zadanie Nr 2
Zadanie Nr 3

-

Dostawa znaków drogowych.
Dostawa wygrodzeń łańcuchowych.
Dostawa elementów barier energochłonnych stalowych.

Powiat Rzeszowski – Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie w dniu 08.06.2017 r. otrzymał
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ do w/w postępowania o treści:
1. W instrukcji dla Wykonawców Zamawiający określił:
Znaki należy wykonać z folii odblaskowej min. Typu 1 – zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220 poz. 2181 ze zm.) – tarcze znaków z blachy
ocynkowanej;
natomiast w „Specyfikacji Wykonania tablic, znaków E-17a/18a, tablic F oraz R Wykonawca
określa folię fotoluminescencyjną
- prosimy o podanie poprawnego oznaczenia (nazwy) folii odblaskowych dla znaków drogowych:
a) folia odblaskowa typ 1
b) folia odblaskowa typ 2 (dla znaku A-7,B-2,B-20,D-6,D-6a,D-6b
c) folia
2.

W instrukcji dla Wykonawców Zamawiający określił:
wielkość liter wielkości V, podając również wymiary tablic
- prosimy o podanie grupy wielkości liter lub wymiaru tablicy gdyż, po zastosowaniu powyższych
zaleceń, tablice nie będą zachowywać podanego wymiaru.

W związku z powyższym Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2164 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków
poprzez zmianę załączników do Formularza ofertowego.
W załączeniu uaktualniony :
- Załącznik Nr 3 do formularz cenowego
- Załącznik Nr 4 do Formularza cenowego
- Załącznik Nr 5 do Formularza cenowego

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Rzeszowie
mgr inż. Marek Radion

Załącznik nr 3 do Formularza
cenowego

SPECYFIKACJA WYKONANIA ZNAKU E17a i E18a – 40 szt.

Dot. realizacji zamówienia pn.:
Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Tablica powinna być wykonana zgodnie z poniższym rysunkiem i wytycznymi:

1. Wymiary - zależne od treści umieszczonej na znaku
2. Tarcza tablicy z blachy ocynkowanej.
3. Znak E-17a i E18a wielkości średniej.
4. Napis z liter wielkości grupy V.
5. Tablica powinna być wykonana z jednego elementu.

Załącznik nr 4 do Formularza
cenowego

SPECYFIKACJA WYKONANIA ZNAKU F-3a – 41 szt.

Dot. realizacji zamówienia pn.:
Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Tablica powinna być wykonana zgodnie z poniższym rysunkiem i wytycznymi:

1. Wymiary - zależne od treści umieszczonej na znaku
2. Tarcza tablicy z blachy ocynkowanej.
3. Tablica z folii fotoluminescencyjnej.
4. Znak F-3a wielkości średniej.
5. Napis z liter wielkości grupyI-II.
6. Tablica powinna być wykonana z jednego elementu.

Załącznik nr 5 do Formularza cenowego

SPECYFIKACJA WYKONANIA ZNAKÓW R-4, R-4b w lewo, R-4b w prawo – 30 szt.

Dot. realizacji zamówienia pn.:
Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Tablica powinna być wykonana zgodnie z poniższym rysunkiem i wytycznymi:

1. Wymiary - 14,0 x 14,0 cm oraz wierzchołek kierunkowskazu oddalony od boku przyprostokątnego o 7,00 cm
2. Tarcza tablicy z blachy ocynkowanej.
3. Znak zgodny ze specyfikacją.
4. Tablica powinna być wykonana z jednego elementu.

1. Oznakowania trasy głównej oraz łączników trasy znakami z grupy R
Trasę główną znakuje się znakami z grupy R z umieszczeniem w tarczy znaku w polu informacyjnym
dużego logo trasy w kształcie kolorowej litery "W", wykonanej z kolorowych kręgów łańcucha
rowerowego (rys. 1). Zasady umieszczania tego znaku i wizualizacja znajduje się w odrębnych
opracowaniach (księga identyfikacji znaku). Wzór znaku R-4 z zastosowaniem logo "GreenVelo" został
przekazany partnerom w ramach dystrybucji "Programu Rozwoju i Promocji Tras Rowerowych
w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020". Jest on również załączony do niniejszego dokumentu.
Projekty pozostałych znaków (R-4b, R-4c, R-4d) z uwagi na swój indywidualny charakter powinny być
sporządzone przez projektantów z wykorzystaniem szablonu pola znaku R4, przekazanego
w załączeniu.

Rysunek 1. Wzór znaku R-4 z kolorowym logo GreenVelo,
stosowanym przy znakowaniu trasy głównej.
Znak GreenVelo jest towarowym znakiem zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP . Jego stosowanie
regulują przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej. Znak R pojawia się przy logotypie w jednym
stałym
miejscu.
W
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i zastosowanie litery R wpływałoby niekorzystnie na jego czytelność lub kiedy występują istotne ograniczenia
technologiczne można z litery R zrezygnować.
Znaku R nie umieszcza się np. na znakach drogowych z grupy R-4. Możliwe jest umieszczanie tego znaku
np. w dokumentacji projektowej (na stronie tytułowej, tabelach informacyjnych itp.)

Rysunek 2. Znak GreenVelo z literą "R"
Niezależnie od powyższego w wybranych materiałach promocyjnych (np. wydawnictwa) oraz dokumentacji
projektów powinna znaleźć się adnotacja o poniżej treści:
Nazwa Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo, hasło promocyjne Łańcuch Atrakcji oraz adres strony
internetowej www.greenvelo.pl są chronionymi znakami towarowymi. Publikowanie i modyfikowanie
znaków bez zgody właściciela surowo wzbronione pod groźbą odpowiedzialności karnej.

