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Katowice, dnia 19.09.2012r. 

MAO/JRP/485/12 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/424/2012. 

 

 W związku z pytaniami Wykonawców odnośnie treści SIWZ dla zadania pn. 

„Modernizacja torowiska w ulicach Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu 

(zadanie 5a), Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej od ul. Jagiellońskiej do Pl. 

Kościuszki w Bytomiu (zadanie nr 6), Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzańską w rejonie 

HKS Stal Bobrek w Bytomiu (zadanie nr 44), Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej od ul. 

Chrobrego do ul. Drzymały w Zabrzu (zadanie nr 49)” 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: 

 

Pytanie 1 

Proszę o udzielenie odpowiedzi w którym miejscu dokumentacji elektronicznej jest dostępny 

opis do projektu wykonawczego zadania nr 44? 

Pytanie 2 

W pliku Projekt Wykonawczy dla zadania 44 brak opisu. 

Odpowiedź na pytanie 1 i 2. 

Zamawiający informuje, że dla zadanie nr 44 błędnie nadano nazwy katalogów. W katalogu 

Projekt Wykonawczy znajduje się Projekt Budowlany, natomiast w katalogu Projekt 

Budowlany znajduje się Projekt Wykonawczy. 

W związku z czym Zamawiający zamieścił na stronie internetowej poprawne nazwy 

katalogów wraz z zawartością oraz dodatkowo do Projektu Budowlanego (wcześniej 

w katalogu Projekt Wykonawczy) dodał Opis. 

 

Pytanie 3 

Prosimy o zamieszczenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót dotyczących 

zadania nr 5a. 

Pytanie 4 

W dokumentacji przetargowej brak Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

 

Odpowiedź  na pytania 3 i 4 

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej, na której dostępna jest SIWZ, Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania nr 5a. 

 

Pytanie 5 dot. zadania 5a 

Jakie są wymagania (parametry) dla geosiatki i geowłókniny? 

Jakie są wymagania (parametry) dla maty wibroizolacyjnej? 

Jaką frakcję ma mieć zastosowana podsypka (tłuczeń)? 

Pytanie 6 dot. zadania 5a 

Prosimy o podanie parametrów maty wibroizolacyjnej układanej pod prefabrykowanymi 

płytami torowymi. 
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Odpowiedź na pytania 5 i 6 

Wszystkie informacje zawarte są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych dla zadania nr 5a zamieszczonej na stronie internetowej, na której dostępna jest 

SIWZ. 

 


