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ZP/TW/3410/013_01/000/21 Chorzów, dnia 21.05.2021r. 

  

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa przedłużenia ulicy 
Poniatowskiego w Chorzowie od ulicy Lwowskiej do ulicy Katowickiej – wyjaśnienie 
treści SWZ nr 1 i zmiana treści SWZ nr 1. 

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

19.05.2021 r. i 20.05.2021 r., działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. 
– Prawo zamówieo publicznych, niniejszym udziela odpowiedzi: 

Pytanie 1: 
Zieleo: 
W przedmiarze robót, ilośd drzew do wycinki wynosi 62 szt. Z inwentaryzacji wynika: Drzew 
przeznaczonych do usunięcia jest łącznie 249 pni, w tym: z grupy A jest 181 pni, a z grupy B jest 68 
pni. W grupie A może również znajdowad się przykładowo topola, która może mied obwód 70 cm i 
wysokośd 15 m. Naszym zdaniem wszystkich drzew jest do usunięcia 249szt, a nie 62szt które są 
ilością przedmiarową. Prosimy o weryfikację. 
Odpowiedź 1: W pozycjach dotyczących ścinania pojedynczych drzew ujęte są drzewa o średnicy od 
10 cm wzwyż (zarówno z grupy A jak i B), pnie o średnicach 9 cm i mniejszych ujęto w pozycji 
"mechaniczne karczowanie gęstych zagajników". 

Pytanie 2: 
Czy kierownicy wymagani w SIWZ mogą byd zatrudnieni na umowę zlecenie? 
Odpowiedź 2: Kierownicy robót mogą byd zatrudnieni na umowę zlecenie. 

Pytanie 3: 
Czy potencjał techniczny może byd użyczony? co będzie udokumentowane umową użyczenia na czas 
realizacji zadania? 
Odpowiedź 3: Potencjał techniczny może byd użyczony. W Załączniku nr 5 do SWZ załączono wzór 
zobowiązania do użyczenia zasobów. Zasady polegania na zasobach osób trzecich są ujęte w rozdziale 
XX pkt. 2 SWZ. Podmiot użyczający należy również ująd w pkt. C oświadczenia składanego wraz 
z ofertą stanowiący załącznik nr 4 do SWZ. 

Pytanie 4: 
Czy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 2.500.000zl ma byd już teraz 
obowiązujące na okres realizacji zadania, czy w razie kooczącej się polisy można w czasie trwania 
zadania przedłożyd inwestorowi nową polisę? 
Odpowiedź 4: W razie kooczącej się polisy można w czasie trwania zadania przedłożyd inwestorowi 
nową polisę. Wykonawca będzie zobowiązany w umowie do utrzymania ciągłości ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 2.500.000 zł. 

Pytanie 5: 
Czy kierownik budowy ma posiadad uprawniania bez ograniczeo? 
Odpowiedź 5: Tak, kierownicy budowy muszą posiadad uprawniania bez ograniczeo. 
 

W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pozostałe pytania Wykonawców, 
Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy PZP przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny 
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do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 
należytego przygotowania i złożenia oferty, do dnia 28.05.2021r. 

 
W związku z powyższym zmianie ulega treśd SWZ: 

Pkt. XII. 1 otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
26.06.2021r. 

Pkt XIII . 2 otrzymuje brzmienie: 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2021 r., do godz. 
09:00. 
Pkt XIV . 1 otrzymuje brzmienie: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2021 r., o godzinie 09:30. 
Pkt XX . 2 b otrzymuje brzmienie: 

Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia: 
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. 

 kierownik budowy – 1 osoba – wymagane uprawnienia budowlane 
w specjalności drogowej bez ograniczeo, 

 kierownik robót – 1 osoba - wymagane uprawnienia budowlane w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo elektrycznych i 
urządzeo elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeo, 

 kierownik robót – 1 osoba - wymagane uprawnienia budowlane w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeo, 

 brygadzista – minimum 2 osoby – wymagane wykształcenie zawodowe lub 
średnie o profilu drogowym lub budowlanym, oraz doświadczenie zawodowe 
– min. 2 letnie w zakresie robót drogowych; 

 pracownicy fizyczni – minimum 8 osób – wymagane doświadczenie 
zawodowe – min. 2 letnie w zakresie robót drogowych. 

 
Powyższa zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i zgodnie 

z art. 287 ustawy PZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w dniu dzisiejszym 
w Biuletynie Zamówieo Publicznych. 

 
Zmiana SWZ dokonana w dniu 21.05.2021 r. jest wiążąca dla Wykonawców. 

 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

w Chorzowie 
p.o. Dyrektor 

 mgr Bożena Biolik - Stich 


