
 

Chorzów, dnia 15.01.2018 r. 

 

MAO/JRP/B/  0029  /2018 

 

Wg rozdzielnika 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa torowiska w jezdni  

w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w Sosnowcu” – zadanie nr 2.3, w ramach realizacji 

Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej  

w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, 

przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

Nr sprawy UE/JRP/B/553/2017. 

 

W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania na realizację w/w zadania 

wyjaśniamy: 

 

Pytanie nr 1 

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr Pytanie nr 65 „ST str. 218 pkt. 2.2.5 - proszę  

o wskazanie pozycji w przedmiarze, w której należy wycenić tę warstwę oraz określenie 

obmiaru.” napisał: „Wprowadza się dodatkową pozycję w przedmiarze torowym: poz. 148– 

warstwa betonu C30/37 z zbrojeniem rozproszonym gr. 8,5cm - ilość 195m2.” W przedmiarze 

torowym znajduje się też dział 4.2.1 „beton C30/37 z dodatkiem włókien poliestrowych grub. 

8,5 cm” a w nim pozycja 106 „KNR 2-09 0103/01 Wykonanie podbudowy betonowej  

z gotowej masy z zagęszczeniem mechanicznym grub. warstwy 10 cm/ grubość warstwy 

8,5cm / (Krotność= 0,85)” 195 m2. Czy dodatkowo dodana pozycja nr 148 nie dubluje 

istniejącej już pozycji nr 106? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że należy do wyceny uwzględnić tylko poz. 106. Zamawiający 

anuluje dodaną poz. 148. 

 

Pytanie nr 2 

Na zadane pytanie nr 15 „Na rysunkach D-PW-0-005.2 i D-0-005.1 „Rozmieszczenie płyt 

torowych” na zewnątrz toru nr 1 (na około połowie jego długości przewidzianej do 

przebudowy) pokazano płyty międzytorowe oznaczone jako PFM40-30(76), PFM 40-15(76). 

Czy płyty te zostały ujęte w pozycji 46 Przedmiaru „Układanie tramwajowych płyt 

międzytorza z płyt prefabrykowanych torowych”? Jeżeli nie, to w jakiej pozycji przedmiaru 

należy ująć te płyty?” zamawiający udzielił odpowiedzi: „Zamawiający informuje, że płyty 

międzytorza zostały ujęte poz. 46 przedmiaru. Do wyceny należy przyjąć jednostkę 

przedmiaru „m”. Obmiar w pozycji nr 46 wynosił przed zmianą 768,780m2 a po zmianie 

768,780m. Płyt międzytorza powinno być pomiędzy torami na całej długości torowiska z płyt 

czyli około 1617mtp/2=808,5m + na zewnątrz toru na długości około 400 m czyli łącznie 

około 1200 m płyt. Płyty te są również różnej szerokości (0,76m, 1,26m i inne 



niestandardowe) W jaki sposób należy przyjąć jednostkę płyt międzytorza 1 m? Czy ma to 

być 1mb płyty, jeśli tak to czy należy wycenić tylko 768,78 m (i które z około 1200m płyt 

należy wybrać do tej wyceny?, czy płyty 0,76m, 1,26m, niestandardowe) Czy też należy 

wycenić około 1200 mb płyt i czy wtedy nie powinna się zmienić ilość przedmiarowa  

w pozycji 46? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że jednostkę płyt międzytorza należy przyjąć jako [m2] w ilości jak 

w poz. przedmiaru nr 46 – 768,78m2. 

 

Pytanie nr 3 

Czy w pozycji przedmiaru torowego nr 46 należy wycenić również płyty wylewane na mokro 

na międzytorzu (np. płyty oznaczone na rysunkach z rozmieszczeniem płyt numerami od 59 

do 96? Jeżeli nie, to w jakiej pozycji należy te płyty wycenić? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że wszystkie płyty międzytorowe należy wycenić w poz. 46. 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że termin składania i otwarcia ofert dla zadania pn .: 

„Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w Sosnowcu” – 

zadanie nr 2.3 w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju 

infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru 

tramwajowego”- Etap I, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską 

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko ulega przesunięciu. Nowym terminem składania ofert jest dzień 22.01.2018r., 

godz. 11:15, otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.01.2018 r. o godzinie 11:30. 

 W związku z powyższym w przedmiotowym zakresie ulegają zmianie zapisy 

Rozdziału XI pkt 8 oraz Rozdziału XII pkt 2 i 4 SIWZ. 

 


