
 
 
               Chorzów, dnia  04.01.2010r.   
                  
 

         ND/DZ/ 1 /2010 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na aktualizację dokumentacji projektowej 
    wraz z doprojektowaniem dla zadania pn.: „Przedłużenie linii nr 15 do  
    osiedla Zagórze w Sosnowcu” -  nr sprawy II/481/2009/2010.  

                 
 

                            W związku z pytaniami dotyczącymi  przetargu  nieograniczonego pn. 
            jw. wyjaśniam: 

Pytanie 1 
Zwracamy się uprzejmie z wnioskiem o udzielenie informacji o wysokości 
budżetu, jaki zamierza przeznaczyć zamawiający na realizację w/w zamówienia 
publicznego.  
Odpowiedź:  
W „Ogłoszeniu o zamówieniu” przesłanym do publikacji w Suplemencie do 
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, zamawiający podał informację, iż  ww. 
postępowanie o zamówienie publiczne jest o wartości większej od kwoty 
określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 
2007r.(Dz.U.07.241.1762). 
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp zamawiającego jedynie obciąża obowiązek 
podania bezpośrednio przed otwarciem ofert kwoty, jaką zamierza  przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
Pytanie 2 
Prosimy o udostępnienie Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia 
wersji elektronicznej dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności, 
raportem o oddziaływaniu na środowisko i kompletem postanowień i decyzji 
administracyjnych, które są w posiadaniu Zamawiającego, a które mają podlegać 
aktualizacji lub ponownemu uzyskaniu w ramach niniejszego zamówienia 
publicznego. 
Odpowiedź: 
Dokumentacja podlegająca aktualizacji była opracowana w latach 2003 – 2004 
kiedy nie istniał wymóg posiadania wersji elektronicznej. W posiadaniu 
zamawiającego, w wersji elektronicznej, są nw. dokumenty: 
a) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 57/04/W-cp z dnia 

16.07.2004r. wraz z załącznikami graficznymi, 
b) Projekt zagospodarowania terenu – rys. 1.1/02-07. 
Dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest do wglądu w siedzibie 
Dyrekcji Spółki w Chorzowie – pokój nr 30 ( po wcześniejszym ustaleniu 
terminu).  

  Pytanie 3 
Prosimy o udostępnienie Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia 
pism, które zgodnie z SIWZ należy uwzględnić podczas realizacji zamówienia:  
- pismo o znaku WIM.I.DP.7332-1-3/09 z dnia 21.05.2009r. Urząd Miejski w  
Sosnowcu Wydział Inwestycji Miejskich, 



- pismo o znaku WŚR.KZ.0114-47/09 z dnia 04.04.2009r. Urząd Miejski w 
Sosnowcu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
-  pismo o znaku WDR.RZR.RD.5510-16/09 z dnia 28.04.2009r. Urząd Miejski w 
Sosnowcu Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym, 
-  pismo o znaku WGK.RIT.7034-02-17/04/09 z dnia 19.05.2009r. Urząd Miejski 
w Sosnowcu Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
-  pismo o znaku PPU.0114-424/07 z dnia 28.04.2009r. Urząd Miejski w 
Sosnowcu Pracownia Projektowo-Urbanistyczna.  
Odpowiedź: 
Powyższe pisma zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 
Pytanie 4  
Prosimy o udostępnienie Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia 
koncepcji zagospodarowania Placu Papieskiego przy ul. Rydza Śmigłego. 
Materiały wymienione w punktach 2 –4 są niezbędne m. in. do przygotowania się 
Wykonawców do wizji w terenie, którą wymaga Zamawiający.  
Odpowiedź:  
Koncepcję zagospodarowania Placu Papieskiego zamawiający udostępnia na 
stronie internetowej. 
Pytanie 5 
Czy przedmiotowa inwestycja objęta jest dofinansowaniem z funduszy UE? 
Jeśli tak, to prosimy o wskazanie z którego programu. 
Odpowiedź: 
Na dzień dzisiejszy przedmiotowa inwestycja nie jest objęta dofinansowaniem z 
funduszy UE. 
Pytanie 6 
Jaki jest zakres aktualizacji studium wykonalności – prosimy o odpowiedź w 
przypadku, gdy Zamawiający oczekuje aktualizacji w większym zakresie niż w 
stopniu pozwalającym o ubieganie się o dofinansowanie z funduszy UE (pyt.5) 
lub gdy inwestycja nie będzie podlegała dofinansowaniu (według jakich 
wytycznych aktualizować studium w takim przypadku). 
Odpowiedź: 
Studium wykonalności należy zaktualizować w oparciu o obecnie obowiązujące 
przepisy prawne w zakresie określonym w studium (spis treści w załączeniu). 
Pytanie 7 
Czy w ramach projektu przewiduje się projektowanie obiektów budowlanych, do 
których projektowania upoważniają uprawnienia budowlane w specjalności 
kolejowej (stacja, węzeł, linia i bocznica kolejowa oraz z nimi związane inne 
budowle kolejowe, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle kolejowe, z wyłączeniem budowli, o których mowa 
w § 19 ust. 1 pkt 2, oprócz przepustów, zgodnie z obowiązującym 
rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie)? Jeśli nie, to 
zwracamy się z prośbą o usunięcie z wykazu wymaganych uprawnień specjalności 
kolejowej. 
Odpowiedź: 
W ramach projektu nie przewiduje się projektowania obiektów kolejowych typu: 
stacja, węzeł, linia i bocznica kolejowa oraz z nimi związanych innych budowli 
kolejowych. 
Wykonawca musi dysponować osobami, które posiadają uprawnienia w zakresie 
sporządzania dokumentacji linii tramwajowych, sieci trakcyjnych i innych branż 



w przypadku ich kolizji z linią tramwajową. Brak uprawnień w specjalności 
kolejowej nie wyklucza udziału wykonawcy w postępowaniu pod warunkiem jw. 
Powyższe nie wyklucza udziału projektantów z uprawnieniami w specjalności 
kolejowej. 
Pytanie 8 
Czy uzyskanie decyzji środowiskowej jest po stronie Wykonawcy, czy 
Zamawiającego? Jeśli po stronie Zamawiającego, to w jakim terminie od 
podpisania umowy zostanie ona przekazana Wykonawcy? 
Odpowiedź: 
Uzyskanie decyzji środowiskowej leży po stronie wykonawcy. 
Pytanie 9 
Czy w ramach zamówienia przewiduje się przygotowywanie materiałów 
związanych z wykupem lub podziałem działek? Prosimy o określenie zakresu 
rzeczowego i ilościowego. 
Odpowiedź: 
W ramach zamówienia wykonawca ma przygotować materiały związane z 
podziałem działek w zakresie lokalizacyjnym dotyczącym doprojektowania linii 
tramwajowej. 
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       Członek Zarządu-Dyrektor Wykonawczy  
               Bolesław Knapik 
 


