
 

 

ZP/TW/3410/006_02/000/21 Chorzów, dnia 15.03.2021r. 

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

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

treści SWZ nr 2. 

 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, w związku z zapytaniami otrzymanymi w dniu 
05.03.2021r. i 10.03.2021r., działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo 
zamówieo publicznych, niniejszym udziela odpowiedzi: 
 
Pytanie 5: Proszę o wyjaśnienie punktu: 
2) Zdolnośd techniczna lub zawodowa: 
a) Potencjał techniczny Wykonawcy: 
Wykonawca powinien dysponowad co najmniej następującym potencjałem technicznym: 
· podnośnikiem montażowym samochodowym – minimalna ilośd 1 szt. 
· koparko-ładowarką - minimalna ilośd 1 szt. 
· samochodem skrzyniowym lub samowyładowczym - minimalna ilośd 1 szt. 
· zagęszczarką– minimalna ilośd 1 szt. 
· ubijakiem spalinowym – minimalna ilośd 1 szt. 
Czy ww. sprzęt musi byd własnością wykonawczy czy może byd wypożyczony? 
Odpowiedź 5: Dysponujący potencjałem technicznym nie musi byd jego właścicielem, lecz musi mied realną 
możliwośd skorzystania z niego w trakcie realizacji zamówienia (może np. byd użytkownikiem, najemcą, 
dzierżawcą lub leasingobiorcą). W przypadku, gdy wykonawca nie dysponuje wymaganym sprzętem (np. 
w celu realizacji zamówienia wykonawca musi wypożyczyd sprzęt wraz pracownikiem go obsługującym) 
polega on na zasobach osoby trzeciej i powinien złożyd wraz z ofertą zobowiązanie osoby trzeciej do 
udostępnienia zasobów, które stanowi załącznik nr 5 SWZ. 

Pytanie 6: Prosimy o ograniczenie łącznej odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy do 100% wartości 
kontraktu. 
Odpowiedź 6: Nie wyrażamy zgody. 

Pytanie 7: Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za szkody pośrednie. 
Odpowiedź 7: Nie wyrażamy zgody. 

Pytanie 8: Czy Zamawiający wydłuży termin usunięcia wady, jeżeli jej usuniecie w terminie 10 dni nie będzie 
możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? 
Odpowiedź 8: Może dojśd (zwłaszcza w obecnym skomplikowanym stanie komunikacji pomiędzy 
podmiotami i funkcjonowania podmiotów gospodarczych), że usunięcie wady w oznaczonym terminie nie 
będzie możliwe lub spóźnione z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Każdorazowo jednak Wykonawca 
musi tą sytuacje opisad określid skorygowany termin i uzyskad akceptację Zamawiającego. Nie ma powodu 
jednak, aby z tego tytułu zmieniad zapisy umowy. 

Pytanie 9: Prosimy o podanie koloru słupa aluminiowego SAL – 6. 
Odpowiedź 9: Słup aluminiowy anodowany kolor szary (grey). 

Pytanie 10: Prosimy o informację, czy w/w słupy mają mied stopy zabezpieczone elastomerem 
poliuretanowym do wysokości wnęki słupowej? 
Odpowiedź 10: Tak, słupy powinny byd zabezpieczone warstwą elastomeru do wys . ok 30cm w kolorze 
zgodnym z kolorystyką słupa. 

Pytanie 11: Prosimy o potwierdzenie, że oprawy, do wyceny oferty, należy kalkulowad na podstawie 
obliczeo z Załącznika nr 2 (plik pn.: „MZUiM_aktualizacja dokumentacji grotex ścieżka Skałka-Amelung”). 
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Odpowiedź 11: Tak, wzór oprawy oświetleniowej (każda wyposażona w czujnik PIR) powinien byd 
równoważny co do sylwetki i właściwości z modelem przyjętym do obliczeo fotometrycznych w Załączniku 
nr 2 (plik pn. MZUiM_aktualizacja …). 

Pytanie 12: Prosimy o udostępnienie czytelnej wersji Załączników nr 2, 3 i 4 z pliku pn.: 
„MZUiM_aktualizacja dokumentacji grotex ścieżka Skałka-Amelung”. 
Odpowiedź 12: Niniejszym publikujemy w rozdzielczości i formie oryginalnej załącznik nr 2, 3, 4. 

Pytanie 13: Prosimy o udostępnienie przedmiaru w wersji edytowalnej. 
Odpowiedź 13: Nie posiadamy przedmiaru w wersji edytowalnej. 

Pytanie 14: Jakiego koloru są projektowane słupy anodowane? 
Odpowiedź 14: Patrz odpowiedź na pyt. 9 i 10. 

Pytanie 15: W jaki sposób zasilana jest projektowana szafa oświetleniowa? W projekcie mowa jest 
o wpięciu się do istniejącego oświetlenia zgodnie z planem sytuacyjnym oraz schematem, jednakże 
zarówno na schemacie jak i planie sytuacyjnym brak jest jakiejkolwiek informacji na ten temat. Jedyną 
wskazówką może byd umieszczony w aktualizacji do specyfikacji technicznej z dnia 12.02.2021 r. przedmiar 
robót, w którym wskazano, że w ramach przyłącza należy ułożyd 21 metrów kabla YAKXS 4x50 mm2, który 
następnie należy wprowadzid do złącza i szafy, jednakże w promieniu 50 metrów nie zlokalizowano żadnego 
istniejącego złącza kablowego. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź 15: Patrz odpowiedź na pyt. 3 zmieszczone w wyjaśnieniach do SWZ nr 1 z dn. 11.03.2021r. 

Pytanie 16: Czy obsługa geodezyjna wraz z powykonawczą aktualizacją mapy leży po stronie wykonawcy? 
Odpowiedź 16: Tak, obsługa geodezyjna wraz z operatem powykonawczym leży po stronie wykonawcy. 

Pytanie 17: Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania powykonawczych pomiarów natężenia 
oświetlenia? 
Odpowiedź 17: Tak, Zamawiający będzie wymagał powykonawczych pomiarów oświetlenia. 
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