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Katowice, dnia 27.08.2013r. 

MAO/JRP/843/13 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/655/2013. 

 

W związku z pytaniami wykonawców odnośnie treści SIWZ dla zadania pn.: Część II – 

“Modernizacja torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego “Lisa” do 

granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej” (zadanie nr 11a), 

“Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Wolności od granicy 

ze Świętochłowicami do ul. Bolesława Chrobrego w Chorzowie” (zadanie nr 62), 

“Modernizacja torowiska tramwajowego na przejeździe tramwajowym w ul. Brackiej 

w Katowicach” w ramach realizacji Projektu pn.: “Modernizacja infrastruktury tramwajowej 

i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, 

POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” wyjaśniamy: 

 

ZAPYTANIE 2 (Pytania od nr 4 do nr 73) 

 

Pytanie nr 10 

Kto dokładnie powinien być umieszczony w wadium jako beneficjent? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ beneficjentem gwarancji wadialnej 

w formie niepieniężnej są Tramwaje Śląskie S.A. 

 

Pytanie nr 27 

Zad. 62 Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic Zgodnie z dokumentacją techniczną 

i przedmiarami robót należy zamontować 1 szt. napędu zwrotnicowego (najazdowego) wraz 

ze sterownikiem. Prosimy o podanie jakiego rodzaju napędy należy zamontować na 

pozostałych rozjazdach (określić ich rodzaj i ilość oraz wskazać miejsce gdzie należy wycenić 

brakujące napędy)? 

Odpowiedź 

W dniu 23.08.br Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zaktualizowane przedmiary 

robót. 

 

Pytanie nr 28 

Zad. 62 Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic Prosimy o informację oraz czy należy montować 

w napędach elementy ogrzewania i sterowania automatycznego? 

Odpowiedź 

W dniu 23.08.br Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zaktualizowane przedmiary 

robót. 

 

Pytanie nr 29 

Zad. 62 Docelowa organizacja ruch W dokumentacji przetargowej Zamawiający umieścił 

projekt docelowej organizacji ruchu, natomiast nie zamieszczony został przedmiar robót. 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź 

W dniu 23.08.br Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zaktualizowane przedmiary 

robót. 
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Pytanie nr 30 

Zad. 62 Perony przystankowe. Brak w przedmiarze pozycji dostawy i montażu wiaty 

przystankowej. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach budowy peronów przystankowych nie 

należy montować wiat przystankowych lub uzupełnienie przedmiaru o ww. pozycję wraz 

z załączeniem rysunku wiaty. 

Odpowiedź 

W zakresie zadania nr 62 nie są ujęte roboty w zakresie budowy peronów przystankowych jak 

i montażem wiat przystankowych. 

 

Pytanie nr 31 

Dotyczy zadania nr 11a – tymczasowa organizacja ruchu drogowego Prosimy o uzupełnienie 

SIWZ o dokumentację projektową wraz z przedmiarami tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego. 

Odpowiedź 

Projekt czasowej organizacji ruchu znajduje się w katalogu PW_ob.901W. Do przedmiaru 

robót dodatkowe pozycje dodano pozycję „Tymczasowa organizacja ruchu”  

 

Pytanie nr 32 

Dotyczy zadania nr 11a – tymczasowa organizacja ruchu drogowego Prosimy o wskazanie 

pozycji w przedmiarach, w której należy uwzględnić koszt wykonania dokumentacji 

projektowej i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

Odpowiedź 

W pozycji nr 5 Przedmiaru robót dodatkowe pozycje. 

 

Pytanie nr 38 

Dotyczy zadania ul. Bracka – pkt. 3.4 Opisu technicznego  Prosimy o informację kto będzie 

ponosił koszt komunikacji zastępczej autobusowej na czas trwania robót. W przypadku kiedy 

jest to koszt po stronie Wykonawcy prosimy o podanie kosztów w/w komunikacji zastępczej 

oraz w której pozycji należy je ująć.  

Odpowiedź 

Koszty komunikacji zastępczej do 48 godzin pokrywa Zamawiający, natomiast powyżej 48 

godzin organizator komunikacji tj. KZK GOP, natomiast pozostałe koszty należy skalkulować  

zgodnie z zapisami Rozdziału XIII pkt.8 

 

Pytanie nr 40 

Dla zadania 62 - brak w załączonej dokumentacji przedmiaru dotyczącego przebudowy 

teletechniki Netia. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.  

Odpowiedź 

W dniu 23.08.br Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zaktualizowane przedmiary 

robót. 

 

Pytanie nr 41 

Dla zadania 62 - brak w załączonej dokumentacji przedmiaru dotyczącego przebudowy 

teletechniki PTC. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.  

Odpowiedź 

W dniu 23.08.br Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zaktualizowane przedmiary 

robót. 
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Pytanie nr 42 

Dla zadania 62 - brak w załączonej dokumentacji przedmiaru dotyczącego przebudowy 

teletechniki Polkomtel. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.  

Odpowiedź 

W dniu 23.08.br Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zaktualizowane przedmiary 

robót. 

 

Pytanie nr 43 

Dla zadania 62 - brak w załączonej dokumentacji przedmiaru dotyczącego przebudowy kolizji 

SN, nN i oświetlenia. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.  

Odpowiedź 

W dniu 23.08.br Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zaktualizowane przedmiary 

robót. 

 

Pytanie nr 46 

Ze względu na liczne, ręczne poprawki na przedmiarach robót prosimy o zamieszczenie 

wszystkich przedmiarów w wersji edytowalnej, co pozwoli na złożenie przez wykonawców 

porównywalnych ofert. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formie edytowalnej. 

 

Pytanie nr 49 

Zadanie 62. Czy zwrotnica zjazdowa na skrzyżowaniu ulic Wolności i Hajduckiej ma być 

wyposażona w napęd zjazdowy i ewentualnie a jakiej pozycji przedmiarowej należy ująć jego 

koszt.  

Odpowiedź 

W dniu 23.08.br Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zaktualizowane przedmiary 

robót. Zwrotnica zjazdowa Rz5 ma być wyposażona w napęd  manualny. 

 

Pytanie nr 50 

Zadanie 62 – prosimy o przekazanie wszystkich STWIOR dla tego zadania. 

Odpowiedź 

Zamawiający zamieszcza STWiORB dla zadania nr 62. 

 

Pytanie nr 73 

SIWZ rozdział XIII Opis sposobu obliczenia ceny pkt 8.n)– wnosimy o wykreślenie zapisu, 

ponieważ Wykonawca nie może skalkulować „niewiadomego” zakresu. Wykonawca ma 

skalkulować koszt opracowania projektów uzupełniających oraz uzgodnień tych projektów, 

tymczasem w całej przekazanej przez Zamawiającego SIWZ z załącznikami nie ma 

wskazanego zakresu opracowania tych projektów. Nie wiadomo której branży dotyczy ten 

zapis, nie wiadomo w jakim zakresie należy opracować te projekty i nie wiadomo z kim 

należałoby je uzgodnić. Dodatkowo należy podkreślić, że niniejsze zamówienie realizowane 

jest na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego i zgodnie z 

zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z odpowiednimi rozporządzenia, czyli 

aktów prawnych których Zamawiający musi bezwzględnie przestrzegać, to na Zamawiającym 

ciąży obowiązek przekazania kompletnej dokumentacji projektowej, na podstawie której 

Wykonawca realizuje zamówienie.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że rozdział XIII SIWZ Opis sposobu obliczania ceny pkt 8.n) 

obejmuje koszty pełnienia funkcji generalnego wykonawcy. Dodatkowo zamawiający 
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informuje, że wykreśla punkt 8.h) rozdziału XIII SIWZ tj. koszt opracowania projektów 

uzupełniających oraz ich uzgodnień, projektów zapewnienia jakości oraz takich, które nie 

dotyczą dokumentacji projektowej na podstawie której realizowany będzie przedmiot 

zamówienia (jeśli wystąpi). 

 

ZAPYTANIE 3 (Pytania od nr 74 do nr 78) 

 

Pytanie nr 74 

Prosimy o potwierdzenie, że beneficjentem gwarancji wadialnej w formie niepieniężnej są: 

Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41 – 506 Chorzów. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ beneficjentem gwarancji wadialnej 

w formie niepieniężnej są: Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41 – 506 Chorzów. 

 

Pytanie 76 

Czy wykonawca może podzlecić podwykonawcom całość, 100% wartości robót objętych 

zamówieniem? 

Odpowiedź 

Zgodnie z art.36 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia 

podwykonawcom. Zamawiający w siwz nie zastrzegł, że części lub całość zamówienia nie 

może być powierzona podwykonawcom 

 


