
 

 

ZP/TW/3410/013_02/000/21 Chorzów, dnia 25.05.2021r. 

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

ulicy Poniatowskiego w Chorzowie od ulicy Lwowskiej do ulicy Katowickiej - 

wyjaśnienie treści SWZ nr 2 

 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, w związku z zapytaniami otrzymanymi w dniu 
18.05.2021r. i 19.05.2021r., działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówieo publicznych, niniejszym udziela odpowiedzi: 

 
Przebudowa kabli SN i nN – elektroenergetyka: 

Pytanie 6: 
Proszę o informację w której pozycji ująd kwoty za wyłączenie identyfikację i dopuszczenie do robót 
na kablach SN i nN ? 
Odpowiedź 6: Książka przedmiarów w Lp. 17 wg kalkulacji własnej obejmuje pozycje „nadzory”. 
W dokumentacji są publikowane Warunki techniczne usunięcia Kolizji sieci Elektroenergetycznej 
znak TD/OGL/OME/K/WT/MH/528/2018 – patrz pkt 9. 

Pytanie 7: 

Czy w wycenię należy ująd demontaże kabli SN i nN ? Jeśli tak to gdzie ? 
Odpowiedź 7: Podpisane przez Inwestora porozumienie nr TD/OGL/OME/K/PR/264/2019 
w sprawie usunięcia kolizji siecią elektroenergetyczna własności TD S.A. do którego odwołuje się 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przewiduje demontaż kabli pozostawionych po 
przebudowie odcinków. Proponuje się, aby Demontaż i utylizacje starych odcinków (jako 
pozostałości po przebudowie) umieścid w dodatkowej (lp. 18) pozycji kosztorysu ofertowego. 
Porozumienie w pełnej treści zostanie okazane Wykonawcy wyłonionym w postepowaniu 
przetargowym. 

Pytanie 8: 
Proszę o informację, w której pozycji ująd wykonanie głowic kablowych SN ??? Bo w przesłanym 
przedmiarze pozycja 9 mówi o wykonaniu muf kablowych na kablach nN, a nie o głowicach na 
kablach SN ? 
Odpowiedź 8: Pozycja 9 nosi opis Montaż głowic termokurczliwych na kablach SN. Natomiast 
w pozycji 10 jest ujęty montaż muf na kablach nN (do 1 kV). 

Oświetlenie: 
Pytanie 9: 
Proszę o informację, w której pozycji ująd kwotę za wyłączenie napięcia nN ? 
Odpowiedź 9: Książka przedmiarów w Lp. 42 wg kalkulacji własnej obejmuje pozycje „nadzory”. 
W dokumentacji są publikowane Warunki techniczne usunięcia Kolizji sieci Elektroenergetycznej 
znak TDS/NMD/669/2019. 

Pytanie 10: 
Proszę o informację, w której pozycji ująd prace związane z zabudowa szafy RSOU , co wynika 
bezpośrednio z opisu PW ? 
Odpowiedź 10: Proponuje się, aby Dostawa i montaż szafki oświetleniowej umieścid w dodatkowej 
(lp. 19a) pozycji kosztorysu ofertowego do elementu 1 Oświetlenie drogi – oświetlenie 
nowoprojektowane O-2..O-14. 

Pytanie 11: 
Proszę o potwierdzenie, że złącze ZK3a-1P jest po stronie ZE TAURON ? 
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Odpowiedź 11: Złącze kablowo-pomiarowe znajduje się po stronie prac związanych z wykonaniem 
przyłącza przez Tauron Dystrybucja zgodnie z umowa przyłączeniową wg warunków przyłączenia do 
sieci znak C/JKI/15054/2018. Schemat ideowy projektowanego złącza kablowo - pomiarowego 
i szafy oświetleniowej jest pokazana granica eksploatacji 

Pytanie 12: 
Branża teletechniczna 
Prosimy o określenie ile należy przebudowad studni SKR - 2, są rozbieżności pomiędzy przedmiarem, 
a zestawieniem materiałowym. 
Odpowiedź 12: 2 studnie. 
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