
 

Chorzów, dnia 23.08.2017 r. 

 
 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: ZTS/449/2017. 
 

 

 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Napawanie węzła rozjazdowego „Katowice Rynek”- 

nr sprawy: ZTS/449/2017, Zamawiający wyjaśnia oraz dokonuje modyfikacji SIWZ  

w zakresie załącznika nr 1 tj. Opisu przedmiotu zamówienia: 
 

 

Pytanie 1: 

Uzyskaliśmy informację, że na węźle „Katowice Rynek” niezbędne jest wykonanie 

napawania bocznego na długości 160 mb oraz nie wszystkie z 40 szt. krzyżownic wymaga 

napawania – proszę o potwierdzenie tych informacji i ewentualne skorygowanie przedmiaru 

robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik 

nr 1 do SIWZ, 40 szt. krzyżownic wymaga napawania – rozmieszczenie i ilość krzyżownic 

przedstawia rysunek stanowiący załącznik do niniejszej odpowiedzi. Jednocześnie  

Zamawiający dokonuje modyfikacji ww. załącznika w następującym zakresie: 

pkt II ppkt 1 tiret drugi: 

- jest: …. w ilości 16 mb; 

- winno być: ….w ilości 160 mb. 

pkt II ppkt 1 tiret trzeci: 

- jest: Wykonania napawania regeneracyjnego zużytych lub uszkodzonych powierzchni dna 

rowków w krzyżownicach (po napawaniu szerokość rowka powinna wynosić 36 mm, 

głębokość 12mm) – w ilości 40 szt, tj. ok. 48mb., 

- winno być: Wykonania napawania regeneracyjnego 40 szt. krzyżownic do rozmiaru 

nominalnego. 

 

Pytanie 2 

      Proszę o informację: kto płaci za zastępczą komunikację autobusową, kto ją organizuje, 

podpisuje umowę z przedsiębiorstwem autobusowym i ponosi konsekwencje ewentualnych 

zakłóceń w kursowaniu autobusów itp.? Jaki jest koszt zastępczej komunikacji autobusowej 

przy założeniu, że prace będą odbywały się w nocnych zamknięciach trwających 5 godzin. 

Odpowiedź: 

Koszt komunikacji zastępczej w przypadku 5 godzinnego zatrzymania ruchu, przy założeniu 

przejezdności w relacji Pl. Wolności – Zawodzie, Zawodzie – Pl. Miarki to 3 500 zł. 

Wprzypadku zatrzymania ruchu dodatkowo w relacji Pl. Wolności – Rynek – Zawodzie 

koszty wyniosą 7 000 zł. Koszty ponosi Wykonawca. Komunikację organizuje Zamawiający.  

 

Pytanie 3: 

Wg SIWZ należy wykonać napawanie regeneracyjnego zużytych lub uszkodzonych 

powierzchni dna rowków w krzyżownicach (po napawaniu szerokość rowka powinna 

wynosić 36mm, głębokość 12mm) – w ilości 40 szt. tj. ok. 48mb.  



W naszej ocenie w krzyżownicach należy wykonać również napawanie boczne aby uzyskać 

szerokość rowka 36 mm. Prosimy o informacje na jakiej długości należy wykonać napawanie, 

gdyż 48 mb jest zdecydowania za mało na wykonanie napawania 40 szt. krzyżownic. 

 

Odpowiedź: 

Jak w pytaniu 1. 

 
 

Rysunek do pytania 1. 

 
 

 

 

                


