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Chorzów, dnia 21 maja 2020r. 
 

GI/TW/7040/025_05/000/20  
 

 

Dotyczy

:

  

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

zadania pn: „Przebudowa połączenia ulicy 3 Maja w Chorzowie z Aleją Parkową 

w Świętochłowicach”. 
 

 

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 2019r. poz. 1843) – Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

w Chorzowie udziela wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z zapytaniami 

skierowanym do Zamawiającego w dniu 18.05.2020r. 
 

Pytanie nr 31: 

W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 15.05.2020r. Wykonawca prosi Zamawiającego 

o określenie lokalizacji drogo tymczasowej z płyt po przez umieszczenie lokalizacji na rysunku planu 

sytuacyjnego lub podanie nazw studni pomiędzy którymi ma znajdować się planowana droga oraz 

dodatkowo Wykonawca prosi o podanie długości planowanej drogi tymczasowej. 
 

Odpowiedź: 

Długość planowanej drogi tymczasowej wynosi 250 m. Jej przebieg ma być zgodny z osią drogi 

docelowej w kilometrażu od 0.0 do 0.25. 
 

Pytanie nr 32: 

Wykonawca prosi o udostępnienie rysunku przekroju studzienki zbiorczej, podanie wymiarów, 

głębokości posadowienia i lokalizacji. 
 

Odpowiedź: 

Studzienka zbiorcza została umieszczona w przedmiarze na wypadek pojawienia się konieczności 

wykonania odwodnienia wykopów i budowy studni w miejscu, którego na etapie projektu nie można 

było przewidzieć. Wykonawca powinien ją dobrać w zależności od potrzeb na miejscu budowy, 

w zależności od miejsca zabudowy studni oraz od urządzeń do odpompowania wód z wykopu, którymi 

będzie dysponował. W przypadku, gdy nie będzie potrzeby odwodnienia wykopów lub w przypadku, gdy 

wykonawca zdecyduje się na odprowadzenie wody innymi dostępnymi mu metodami przedmiotowa 

studnia nie będzie wykonywana. 
 

Pytanie nr 33: 

Wykonawca prosi o udostępnienie rysunku profilu zawierającego odc. D8-D13 planowanej kanalizacji. 
 

Odpowiedź: 

Załączamy rysunek uzupełniający profilu odc. D8-D13. 
 

Pytanie nr 34: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy nakłady w pkt 8 i pkt 9 przedmiaru dotyczącego kanalizacji 

deszczowej są prawidłowe. 
 

Odpowiedź: 

Do przedmiaru błędnie wpisano dwa razy transport urobku na odległość do 10 km. pkt. 8 - powinien 

być transport urobku do 1km, pkt.9 - powinien być transport urobku na odległość 9 km. Załączamy 

skorygowany przedmiar w formacie pdf. 
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Pytanie nr 35: 

Zgodnie z pyt nr 28 z dnia 15.05.2020r. do wykonania wylotu kanalizacji wraz z umocnieniem. A 

zgodnie z pyt. Nr 24 do wykonania są roboty ujęte w przedmiarze, w których brak jest wylotów i 

umocnień. Wykonawca prosi o wyjaśnienie tej nieścisłości. 
 

Odpowiedź: 

Wyloty kanalizacji wraz z umocnieniem są ujęte w poz. 65, 66, 74, 75 przedmiaru kanalizacji 

deszczowej. 
 

Pytanie nr 36: 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 15.05.2020 Wykonawca prosi o przekazanie 

pozwolenia na wycinkę w celu określenia kosztów robót. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił decyzję na wycinkę na stronie BIP. 
 

Pytanie nr 37: 

Wykonawca, w nawiązaniu do pytania nr 23 oraz odpowiedzi na to pytania, prosi o konkretne 

określenie dokumentacji projektowej, gdyż na udostępnionej stronie internetowej Zamawiającego nie 

występuje folder „dokumentacja projektowa”, brak również dokumentacji przywołanej w pkt. 8 SIWZ. 
 

Odpowiedź: 

Na stronie zamawiającego została załączona kompletna dokumentacja projektowa (pkt. 5-13 na liście 

załączników zamieszczonych na stronie BIP zamawiającego). Ze względów technicznych została ona 

podzielona na części. 
 

Pytanie nr 38: 

Proszę o określenie ważności przedmiaru robót, gdyż zawiera on inne ilości niż przekazane w SIWZ. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza ważność przedmiarów robót. 
 

Pytanie nr 39: 

Czy Wykonawca może wykonać własny przedmiar robót i kosztorys? 
 

Odpowiedź: 

Ponieważ rozliczenie robót ma charakter ryczałtowy Wykonawca może wykonać własny przedmiar oraz 

kosztorys pod warunkiem, że będzie on zawierał wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego 

wykonania robót. Kosztorys ofertowy jest wymagany dopiero na etapie podpisania umowy. 
 

Pytanie nr 40: 

W związku z powyższymi pytaniami i wątpliwościami Wykonawca prosi o przedłużenie terminu 

składania ofert. 
 

Odpowiedź: 

Termin składania ofert został przedłużony. 
 

 

 

 
Dyrektor MZUiM 

 

 

……………………………… 

Piotr Wojtala 


