
        

                     Chorzów, dnia  31.10.2012r. 

 

          

 Sygn. DW/FZ/3300 /12 

 

                         

Dotyczy:  przetargu pisemnego na „Modernizację przejazdu drogowo-tramwajowego  

                    w Sosnowcu ul. Sienkiewicza – Kościelna”, nr sprawy –  II/622/2012 

 

                    W związku z przesłanymi pytaniami dotyczącymi przetargu pisemnego pod 

nazwą jak wyżej, wyjaśniam: 

 

 Pytanie 1 

 Kto  pokrywa koszty komunikacji zastępczej na czas prowadzenia robót oraz koszty  

            związane z objazdem autobusów. 

 Odpowiedź: 
Koszty komunikacji zastępczej na czas prowadzenia robót oraz koszty związane z  

            objazdem autobusów pokrywa Wykonawca. 

 

Pytanie2 

Opis techniczny p. 3.3.2.: „Podlew dolny w konstrukcji w podlewie ciągłym oraz podlew 

szyn w konstrukcji na płytach korytkowych musi być wykonywany wyłącznie przy 

temperaturze szyn w przedziale 15÷30oC. Pomiar temperatur szyn musi być wykonany 

komisyjnie i wpisany do protokołu z pomiaru temperatury.”  

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zamówienia z uwagi na 

przewidzianą technologie budowy toru w warunkach zimowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ (rozdział 19 pkt.2) „dopuszcza zmiany treści 

zawartej umowy z wybranym wykonawcą polegające na: 

- zmianie terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie były  

    w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytych starań oraz wystąpienia warunków   

    atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z obowiązującą  

    technologią;” 

 

Pytanie 3 

             „Załącznik nr 1 Obowiązki wykonawcy: 

h) uzgodnienie z Tramwajami Śląskimi S.A. projektu tymczasowej organizacji ruchu dla  

    komunikacji tramwajowej.  

Zamawiający wymaga aby zamknięcie ruchu tramwajowego było nie dłuższe niż 48 godzin 

i obejmowało dni tygodnia wolne od pracy.” 

W SIWZ został ujęty powyższy zapis. Według naszej wiedzy taki przejazd można 

wyremontować w czasie minimum 10 dni w sprzyjających warunkach. Czy Zamawiający 

podtrzymuje powyższy zapis? 

  Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje powyższy zapis. 
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Pytanie 4 

Czy projekt tymczasowej organizacji ruchu tramwajowego został uzgodniony  

z Tramwajami Śląskimi na etapie projektowania? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby  Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzgodnił  

z Tramwajami Śląskimi S.A. projekt tymczasowej organizacji ruchu.  

Pytanie 5 

Z uwagi na długi weekend tj. od 1 do 4 listopada, prosimy o wydłużenie czasu składania  

     ofert o 3 dni tj. do 9 listopada 2012r. 

    Odpowiedź: 

    Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert. 

 

 

               Zatwierdził: 

     Członek Zarządu-Dyrektor Wykonawczy 

       Bolesław Knapik 

 

 

 


