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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa uzbrojenia 

podziemnego wraz z budową oświetlenia dla zadani pn.: „Budowa drogi dojazdowej 

do ul. Sztygarskiej w Chorzowie, na działce nr 2/129” - wyjaśnienia treści SWZ nr 1. 

 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, w związku z zapytaniami otrzymanymi w dniu 
30.03.2021r., działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówieo 
publicznych, niniejszym udziela odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
Ciepłociąg 

A) Zamawiający (słusznie) przewiduje wykonanie spawów badanych radiologicznie. Jednak załączony 
przedmiar nie zawiera pozycji dotyczących czynności samego badania. Oferent wnioskuje 
o uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje w oparciu o katalog KNR 7-29. 

B) Roboty ziemne w ujęciu przedmiarowym zakładają zasypkę rurociągu gruntem rodzimym. 
Technologia wszystkich systemów budowy rurociągów z rur preizolowanych zakłada wykonanie 
poduszki piaskowej minimum 20 cm od krawędzi ścianek zewnętrznych. Wobec tego wniosek 
o uzupełnienie i modyfikację przedmiaru, zarówno w zakresie otuliny piaskowej, jak też w bilansie 
mas ziemnych. 

C) Koocówki rur preizolowanych w miejscu połączenia z siecią tradycyjną winny byd wyposażone 
z w zakooczenia termokurczliwe tzw. „end-cap” Brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy 
o uzupełnienie. 

D) Rysunek CO 04 przewiduje wykonanie odwodnienia. W PT nie jest to zbyt czytelne. Opisano jako 
„odwodnienie kanału”. Przebudowa akurat w tym miejscu przewiduje likwidację kanału 
łupinowego. Jeśli autor miał na myśli „ odwodnienie odcinka sieci”, to w tym miejscu należałoby 
zabudowad trójnik (bądź trójniki) na zasilaniu i powrocie oraz stosowną armaturę. Prosimy 
o doprecyzowanie tego zagadnienia.  

E) Przedmiar przewiduje wykonanie wcześniej przywoływanych spawów. Ilośd ich określono na 4 szt. 
Do zabudowy na projektowanym odcinku są 4 szt kolan. To już daje 8 szt połączeo. Zaprojektowane 
zostało ułożenie rur o długości 16,0m. Co prawda jest to długośd handlowa, ale w przypadku tak 
krótkiego odcinka całkowicie ani technicznie, ani zwłaszcza ekonomicznie nieuzasadniona. Wniosek 
oferenta – dostosowad przedmiar do realiów. 

F) Projekt przewiduje zabudowę rur ochronnych pod przyszłościowo projektowaną drogą dojazdową. 
Większośd systemów rur preizolowanych nie wymaga stosowania rur ochronnych pod jezdniami 
nawet o sporo wyższym natężeniu ruchu niż przedmiotowy łącznik.  Wniosek oferenta – 
zrezygnowad z rur ochronnych nie narażając tym samym Inwestora na nieuzasadnione 
podwyższenie kosztów zadania. W bliskim sąsiedztwie Inwestycji przebiega magistrala ciepłownicza 
tzw. „Nowozachodnia” o średnicy nominalnej 2 x 600 mm i nie posiada ona w tej okolicy rur 
ochronnych. 

Odpowiedź 1: Roboty budowalne przewidziane w przedmiotowym postępowaniu będą rozliczone 
ryczałtowo. Przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Cenę należy skalkulowad z uwzględnieniem 
dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, specyfikacji technicznych oraz wszelkich niezbędnych badao 
i sprawdzeo umożliwiających odbiór robót. 

Pytanie 2: 
Gazociąg  

A) Zarówno SIWZ jak i Formularz ofertowy zakładają zabudowę rury ochronnej dwudzielnej na 

istniejącym gazociągu. Przedmiar robót jednak tego nie obejmuje. Prosimy o uzupełnienie. 
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Odpowiedź 2: Parz odpowiedź na pytanie 1. 

Pytanie 3: 
SIWZ 

A) W Zestawieniu materiałów do przetargu w SIWZ jest zapis o załącznikach nr 2 i 2A odpowiednio: 
zał. Nr 2 – Formularz ofertowy, oraz zał. Nr 2A – Formularz cenowy. O ile załącznik nr 2A – 
Formularz cenowy jest załącznikiem w materiałach do SIWZ, to załącznika nr 2 nie stwierdzono. 
Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź 3: Załącznik nr 2 udostępniono na stronie Zamawiającego. 

Pytanie 4: 
Oświetlenie/Przebudowa sieci nN 

A) Brak pozycji związanych z wykopaniem, zasypaniem wykopu pod oświetlenie i kable nN 
B) Brak pozycji związanych z montażem oświetlenia (montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw, 

układanie kabla) 
C) Brak pozycji związanych z ułożeniem kabli nN. (kabel NA2XY-J 4*240, NA2XY-J 4*120, NA2XY-J 

4*70) 
D) Brak pozycji związanych z wykonaniem muf kablowych nN. 

Odpowiedź 4: Patrz odpowiedź na pytanie 1. 

Pytanie 5: Na stronie MZUiM Zamawiający nie udostępnił załącznika nr 2 – Formularz ofertowy 
Prosimy o udostępnienie w/w załącznika. 
Odpowiedź 5: Patrz odpowiedź na pytanie 3. 
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