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Katowice, dnia 26.06.2012r. 

 

MAO/JRP/341/12 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/422/2012. 

 

 W związku z pytaniami Wykonawców odnośnie treści SIWZ dla zadania 

pn. „ Modernizacja torowiska na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku. 

Przebudowa sieci trakcyjnej” w ramach realizacji Projektu: „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: 

 

Pytanie 1 

Prosimy o określenie ilości wymaganych punktów pomiaru hałasu i wibracji celem poprawnej 

wyceny, gdyż nie precyzują tego przywołane wypisie Przedmiotu Zamówienia" dokumenty 

(m.in. Prawo Ochrony Środowiska). 

Odpowiedź 1: 

Należy określić dwa punkty pomiaru hałasu i wibracji. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o potwierdzenie, że beneficjentem gwarancji są: Tramwaje Śląskie SA, 41-506 

Chorzów, ul. Inwalidzka 5. 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający potwierdza, ze beneficjentem gwarancji są Tramwaje Śląskie S.A. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuszcza płatność ratalną za ubezpieczenia? 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający dopuszcza płatność ratalną za ubezpieczenie. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość cesji z umowy na rzecz banku bądź Instytucji 

finansowej? 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji na rzecz banku bądź instytucji finansowej. 

 

Pytanie 5 

70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu Zamawiający zwróci 

w terminie 30 dni od dnia  wykonania zamówienia i uznania go za należycie wykonany. Jaki 

dokument będzie potwierdzeniem należytego wykonania kontraktu? 

Odpowiedź 5: 

Potwierdzeniem należytego wykonania kontraktu będzie  podpisany przez Strony protokół 

odbioru końcowego robót z zastrzeżeniem zapisów, iż roboty zostały wykonane bez 

zastrzeżeniem ze strony Wykonawcy robót. 

 

Pytanie 6 

Zgodnie z §12 pkt 5 Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku braku możliwości 

finansowania Projektu przez Unię Europejską. Proszę o informację czy Zamawiający uzyskał 
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środki z Unii Europejskiej na finansowanie niniejszego projektu? 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający podpisał ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

w grudniu 2011roku umowę o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-012/11-00 Projektu pn. 

„Modernizacja infrastruktur tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej oraz 

infrastruktura towarzyszącą”  

 

Pytanie 7 

W projekcie wykonawczym torowym, na planach sytuacyjnych P35_T_PW.II.1_02_01 

i P35_T_PW.II.1_02_02 jest zaprojektowane 5 wiat na peronach przystankowych, natomiast 

w przedmiarze robót z dnia 14.06.2012 r. jest 3 szt. wiaty. Prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności i podanie faktycznej ilości wiat do zamontowania wraz z podaniem długości 

wiaty. 

Odpowiedź 7: 

Należy zamontować trzy wiaty pozostałe dwie wiaty zostaną zamontowane przez 

Wykonawcę wyłonionego przez Urząd Miasta Katowice. 

 

Pytanie 8 

Powołując się na Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, zwracamy 

się z prośba o udostępnienie wszystkich Projektów Budowlanych dotyczących zakresu 

przedmiotowego zadania tj. Tom II.1 Projekt Torowiska Tramwajowego, Tom II.5 Projekt 

Sieci trakcyjnej z Zasilaniem, Tom II.6.1 Projekt Przebudowy Sieci Elektroenergetycznej 

i oświetlenia-torowisko, Tom II.8 Projekt Przebudowy Sieci Teletechnicznej, Tom II.9.1 

Projekt odwodnienia - część torowa, Tom II.10 Projekt Przebudowy Kanalizacji 

Ogólnospławnej, Tom II.11 Projekt Przebudowy Sieci Gazowej, Tom II.12 Projekt 

przebudowy Sieci Wodociągowej, Tom II.13 Projekt Zieleni i Elementów Małej 

Architektury. 

Odpowiedź 8: 

W/w projekty zostały udostępnione na stronie internetowej Tramwajów Śląskich S.A. 

 

Pytanie 9 

Opis techniczny tom II 8.2 pkt 2.3 – budowa kabli światłowodowych – informuje, iż po 

wykonanych pracach montażowych należy wykonać pomiary. Prosimy o uściślenie jaki 

zakres pomiarów należy wykonać na projektowanych kablach 48 J; 12J; i 6J. 

Odpowiedź 9: 

Prace ujęte w zakresie Urzędu Miasta Katowice.  


