
 

 

ZP/TW/3410/006/000/21 Chorzów, dnia 11.03.2021r. 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia ścieżki 

pieszo – rowerowej łączącej wejście na Skałkę i Amelung w Chorzowie” - wyjaśnienia 

treści SWZ nr 1. 

 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, w związku z zapytaniami otrzymanymi w dniu 
05.03.2021r. i 09.03.2021r., działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówieo publicznych, niniejszym udziela odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót do wykonania dla realizacji powyższego zadania. 
Odpowiedź 1: Zamawiający nie posiada przedmiaru robót. 

Pytanie 2: Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ cz. V pkt. 3,4,5,6,7 – czy w przypadku ścieżki pieszo - 
rowerowej zachodzi koniecznośd opracowania projektu tymczasowej organizacji robót, czy nie 
wystarczającym jest zabezpieczenie taśmą ostrzegawczą miejsc pracy. Jeżeli jednak będzie koniecznośd 
wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu i jej wprowadzenia to prosimy o uzupełnienie zał. nr 4 -
przedmiar robót dopisując pozycję o treści - opracowanie projektu tymczasowej organizacji wraz z jej 
wprowadzeniem - kpl.1, a ponadto prosimy o podanie więcej szczegółów jakby miała wyglądad przywołana 
organizacja ruchu. 
Odpowiedź 2: Wystarczające jest odpowiednie zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót. Nie ma potrzeby 
opracowania tymczasowej organizacji ruchu. 

Pytanie 3: Prosimy o zamieszczenie warunków przyłączeniowych - TAURON-u oraz uzgodnieo opisanych PW 
Spis treści - pkt.2.6. 
Odpowiedź 3: Projekt Wykonawczy w rozdziale 3.5 Zasilanie … przewiduje, że ciąg oświetleniowy zostanie 
zasilony przez wpięcie się do istniejącego oświetlenia zgodnie z planem sytuacyjnym oraz schematem. 
Zamawiający/Inwestor informuje, że istniejące oświetlenie w planowanym miejscu przyłączenia szafki 
oświetleniowej jest własnością Miasta Chorzów. 
Inwestor (MZUiM) informuje również, że wskazane w projekcie miejsce przyłączenia utrzymywane będzie 
tymczasowo do czasu uzyskania docelowego punktu poboru energii elektrycznej z przyłącza 
dedykowanego, o które inwestor wystąpi do przedsiębiorstwa sieciowego Tauron Dystrybucja. 

Pytanie 4: Prosimy o wskazanie w PW skąd należy zasilid projektowaną szafę oświetleniową. 
Odpowiedź 4: patrz odpowiedź 3. 
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