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Chorzów, dnia 6 marca 2018r. 
 

IR/ZP/5427/004/000/18  

 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
zadania pn: „Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie miasta 
Chorzowa w okresie 19 miesięcy od daty podpisania umowy” 
  

 
 
 
 

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) – Miejski 
Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie udziela wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w związku z zapytaniami skierowanym do Zamawiającego w dniu 02.03.2018r.  
 

Pytanie nr 1: 
W punkcie  7.1.3. a) SIWZ Zamawiający podaje, że „Wykonawca powinien dysponować co 
najmniej następującym potencjałem technicznym: (…) - żurawiem samochodowym o udźwigu min. 
4t – minimalna ilość 1 szt.”  
Czy warunek ten spełnia samochód ciężarowy 12 t Żuraw HDS PK10000 o udźwigu 5,7 t? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że samochód ciężarowy 12 t Żuraw HDS PK10000 o udźwigu 5,7 t spełnia 
wymagania techniczne zapisane w SIWZ dotyczące udźwigu żurawia samochodowego. 
 
Pytanie nr 2: 
Na terenie Chorzowa znajdują się 2 sygnalizacje ostrzegawcze zlokalizowane na ulicy 
Dąbrowskiego przy ulicy Drzymały oraz informacyjne drogowe tablice radarowe (do 5 szt.) 
niewymienione w Wykazie sygnalizacji świetlnych.  
a) Czy w związku z tym należy je wycenić i przyporządkować do innego skrzyżowania czy do 

pozycji „Czynności ryczałtowe dla inne” w załączniku 1a? 
b) Czy wyżej wymienionych sygnalizacji ostrzegawczych dotyczy pkt. 3.1.a. SIWZ „Codzienny 

poranny objazd i kontrolę funkcjonowania wszystkich 30 sygnalizacji świetlnych (w godz. 6.00 
– 8.00) oraz przekazanie Zamawiającemu do godz. 11.00 każdego dnia roboczego raportu z 
objazdu w formie pisemnej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracy sygnalizacji lub 
stwierdzenia uszkodzeń czy dewastacji”?  

c) Czy wyżej wymienionych sygnalizacji ostrzegawczych dotyczy pkt. 3.1.i. SIWZ „Wymianę na 
koszt Wykonawcy wszystkich elementów sygnalizacji świetlnych uszkodzonych lub 
zniszczonych w wyniku aktów wandalizmu, kradzieży i wypadków drogowych (za wyjątkiem 
przypadków, gdy Zamawiający otrzyma odszkodowanie z polisy OC sprawcy);”? 

 

Odpowiedź: 
a) Zamawiający informuje, że sygnalizację ostrzegawczą na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego-

Drzymały należy traktować jako część sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego-
Zjednoczenia, natomiast wymagania co do drogowych tablic radarowych są określone w 
punkcie 3.1.t. 
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b) Przytoczony punkt 3.1.a. dotyczy wszystkich sygnalizacji świetlnych wyszczególnionych w 

załączniku pn. „Wykaz sygnalizacji świetlnych w Chorzowie”. 
c) Przytoczony punkt 3.1.i. dotyczy wszystkich sygnalizacji świetlnych wyszczególnionych w 

załączniku pn. „Wykaz sygnalizacji świetlnych w Chorzowie”. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy w ramach utrzymania ryczałtowego sygnalizacji świetlnych na terenie Chorzowa do wymiany 
należy stosować materiały takiego samego typu i modelu, jak na danym skrzyżowaniu są 
zainstalowane? Dotyczy to zwłaszcza wysięgników, masztów, głowic, przycisków przejścia dla 
pieszych, sygnalizatorów akustycznych, sygnalizatorów kołowych i pozostałych. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w ramach utrzymania ryczałtowego sygnalizacji świetlnych na terenie 
miasta Chorzowa, do wymiany należy stosować materiały tego samego typu lub równoważnego w 
celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania utrzymywanej infrastruktury. 
 
 
 

 
 

Dyrektor MZUiM 
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 Piotr Wojtala 


