
 

  

Chorzów, dnia 23.02.2012r 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: DO/242/2012. 

 

 

 

W związku z pytaniami wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Realizacja filmu promującego Projekt: „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” 

– nr sprawy: DO/242/2012, wyjaśniamy:  

 

Pytanie 1:  

Proszę o udostępnienie wszelkich materiałów wymaganych do przygotowania scenariusza 

filmu. W szczególności interesują nas dane dotyczące pkt 3 załącznika nr 1: 

- aktualny system komunikacji tramwajowej w aglomeracji śląsko – zagłębiowskiej, 

- aktualny stan infrastruktury technicznej i taboru Spółki, 

- plany dotyczące realizacji zadań ujętych w Projekcie (cel, założenia, zakres rzeczowy, 

źródła finansowania i okres realizacji Projektu), 

- przykładowe rozwiązania techniczne/infrastrukturalne, które zostaną zastosowane w ramach 

realizacji Projektu, 

- spodziewane efekty realizacji zadań projektowych. 

 

Odpowiedź: 

Materiały pomocne do przygotowania scenariusza znajdują się na stronie www.tram-silesia.pl 

 

1. Aktualny system komunikacji tramwajowej: 

http://www.tram-silesia.pl/www/index.php/tabor/ 

2. Aktualny stan infrastruktury technicznej i taboru: jw. 

3. Plany dotyczące realizacji zadań ujętych w projekcie: 

http://www.tram-silesia.pl/www/index.php/jrp/o-projekcie/ 

Finansowanie i okres realizacji Projektu. 

Projekt pn. "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji 

Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" przewidziany do współfinansowania przez 

Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i 

Środowisko. Całkowity przewidywany koszt realizacji Projektu wynosi 801,06 mln zł brutto, 

z czego koszty kwalifikowalne wynoszą 651,80 mln zł. Przy obecnym poziomie  

 

http://www.tram-silesia.pl/www/index.php/tabor/
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dofinansowania w wysokości 59% wydatków kwalifikowalnych wnioskowana wysokość 

dofinansowania wynosi 384,56 mln. 

Okres realizacji Projektu: 2008 - 2014r. 

4. Przykładowe rozwiązania techniczne/infrastrukturalne.. 

http://www.tram-silesia.pl/www/index.php/jrp/zakres/ - w tabeli opisane są technologie.  

Zamawiający nie posiada wizualizacji docelowego efektu. W załączeniu przykładowe 

przekroje konstrukcji nowoprojektowanych torowisk. 

5. Spodziewane efekty realizacji zadań projektowych: 

http://www.tram-silesia.pl/www/index.php/jrp/cele/ 

 

 

Pytanie 2: 

Czy dysponują Państwo materiałami, które będzie można wykorzystać w filmie /wizualizacje, 

zdj archiwalne, etc/ 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje materiałami wskazanymi w odpowiedzi jak na pytanie 1, posiada 

również archiwum zdjęć, które udostępni wyłonionemu wykonawcy. 

Pytanie 3: 

W jakiej formie należy dostarczyć przykłady realizacji, oraz czy filmy te muszą być 

dostarczone wcześniej, czy  też być załącznikiem do złożonej, kompletnej oferty, czyli np. 

załącznikiem w formie płyty DVD? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdział 4 pkt 1c do 

oferty wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi/zamówienia 

wskazane w wykazie (załącznik nr 3) zostały wykonane należycie np. referencje. 

http://www.tram-silesia.pl/www/index.php/jrp/zakres/
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