
 
ZP/SC/3410/010_01/000/21 Chorzów, dnia 30.04.2021 r. 

 
Dotyczy:  

 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie 
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego 
od skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej”-  wyjaśnienia i zmiana 
treści SWZ. 

 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, w związku z zapytaniami otrzymanymi w 

dniu 26.04.2021 r., działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, niniejszym udziela odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: Czy Zamawiający dysponuje danymi ruchowymi prognostycznymi dla odcinka 
drogi będącego przedmiotem postępowania oraz istniejących sąsiadujących dróg i czy 
przekaże je w celu wykonania analizy hałasu, która jest wyszczególniona w zakresie 
opracowań do wykonania w p. IV SWZ, pp. 9 d)? 
Odpowiedź 1: Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ, dotyczące obowiązku wykonania 
analizy hałasu, tj. w pkt IV 9 d) SWZ, w § 1 ust. 3 pkt 9 lit d Projektu umowy oraz w pkt III. 9. 
4) Opisu przedmiotu zamówienia skreśla się:  
Wykonanie analizy hałasu w perspektywie 5/10/20 lat przy uwzględnieniu ruchu 
tranzytowego od DK 94 do DK 79 – dla przyjęcia rezerwy terenu na ekrany akustyczne w 
przekroju pasa drogowego (bez sieci uzbrojenia). 
 
W miejscu skreślonego wprowadza się: 
Należy zapewnić rezerwę terenu w przekroju pasa drogowego dla usytuowania 
ekranów akustycznych. 
 
Pytanie 2: Jakiego rodzaju symulację przejezdności należy wykonać zgodnie z p. IV SWZ 
pp. 9 c), czy chodzi o model komputerowy przejazdu pojazdu miarodajnego przez 
skrzyżowanie, czy też pokazanie trajektorii przejazdu pojazdu na planie sytuacyjnym z 
wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania? Dla jakich pojazdów miarodajnych należy 
wykonać symulację przejezdności? 
Odpowiedź 2: Należy przedstawić trajektorię przejazdu pojazdu na planie sytuacyjnym z 
wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania – dla wszystkich pojazdów poruszających 
się po drogach publicznych. 
 
Pytanie 3: Dla jakiej ilości działek należy opracować geodezyjne projekty podziału działek 
wraz z dokumentami formalno-prawnymi w celu uzyskania decyzji ZRID 
Odpowiedź 3: Ze wstępnych szacunków sporządzonych przez Zamawiającego wynika, że 
liczba działek nie powinna przekroczyć 32.  

 
Pytanie 4: Czy Zamawiający posiada warunki techniczne przebudowy istniejących sieci 
uzbrojenia terenu np. ciepłociągu, który przecina w 2 miejscach planowaną do 
zaprojektowania drogę lub budynku przepompowni ścieków, która koliduje z potencjalnym 
czwartym wlotem na istniejące rondo? 
Odpowiedź 4: NIE. 

 
Zmiana zapisów SWZ dokonana w dniu 30.04.2021 r. jest wiążąca dla Wykonawców. 
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