Katowice, dnia 17.06.2013r.
MAO/JRP/639/13
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/343/2013.
W związku z pytaniami Wykonawców odnośnie treści SIWZ dla zadania pn.:
„Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki
od Al. Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej
(zadanie nr 3), Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie
(zadanie nr 4) 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:
ZAPYTANIE 1 (PYTANIA OD 1 DO 6)
Pytanie 4
Z uwagi na dublowanie się pozycji z przedmiaru pn. „Dodatkowe pozycje przedmiaru –
zadanie nr 4” z czterema pozycjami o numerach 1, 5, 6, 7 z przedmiarem pn. „Dodatkowe
pozycje przedmiaru – zadanie nr 4” z siedmioma pozycjami prosimy o usunięcie dublującego
się przedmiaru.
Odpowiedź
Zamawiający aktualizuje przedmiary pn. „Dodatkowe pozycje przedmiaru” dla zadania nr 3
i 4.
Pytanie 5
Przedmiar pn. „Dodatkowe pozycje przedmiaru – zadanie nr 4” poz. 2 - Aktualizacja projektu
czasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem, wdrożeniem i likwidacją po
zakończeniu robót dubluje pozycję 12 z przedmiaru pn. „Organizacja ruchu”. Prosimy
o usunięcie dublującej się pozycji.
Odpowiedź
Zamawiający aktualizuje przedmiary pn. „Dodatkowe pozycje przedmiaru” dla zadania nr 3
i 4.
Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuszcza zlecenie wykonania całości robót przez podwykonawcę?
Odpowiedź
Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia
podwykonawcom. Zamawiający w siwz nie zastrzegł, że części lub całość zamówienia nie
może być powierzona podwykonawcom.
ZAPYTANIE 2 (PYTANIE 7)
Pytanie 7
Zadanie nr 4. Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego pełnej dokumentacji
programowo ruchowej sygnalizacji świetlnej projektowanej na skrzyżowaniu ul. Kościuszki
z ul. Huberta w ramach w/w zadania.
Odpowiedź
Zamawiający uzupełnia dokumentację o projekt wykonawczy Sygnalizacja świetlna część
programowo – ruchowa.

1

ZAPYTANIE 4 (PYTANIA OD 27 DO 35)
Pytanie 27
W celu udzielenia zamówienia wspólnego zamawiający powinni wyznaczyć spośród siebie
zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia
w ich imieniu i na ich rzecz. Zamawiający taki, działa jako pełnomocnik pozostałych
zamawiających, udzielających zamówienia wspólnego. Podkreślić należy, że pełnomocnikiem
takich zamawiających może być jedynie jeden z nich. Konsorcjum zamawiających złożone
z różnych podmiotów winno wyznaczyć jako pełnomocnika do przeprowadzenia
postępowania i zawarcia umowy któregoś z zamawiających. Pytania: Prosimy o odpowiedź,
który z zamawiających jest pełnomocnikiem, czy Zamawiający biorą odpowiedzialność
solidarną za zapłatę wynagrodzenia ( nawzajem ) , który z zamawiających będzie
koordynował w imieniu obu zamawiających roboty itd.
Odpowiedź
Tramwaje Śląskie S.A. informują, iż Zamawiający wyznaczyli spośród siebie Tramwaje
Śląskie S.A. jako zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie Tramwaje Śląskie S.A. informują, iż
Zamawiający nie biorą solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia (nawzajem).
Tramwaje Śląskie S.A. wyjaśniają, że po wyborze najkorzystniejszej oferty Tramwaje Śląskie
S.A. i Miasto Katowice zawrą samodzielnie odrębne umowy dotyczące ich zakresu
zamówienia z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą. Żaden z zamawiających nie będzie
koordynował w imieniu obu zamawiających robót.
Pytanie 29
Wzór Umowy Tramwaje Śląskie S.A.
W par. 5 ust. 1 termin przekazania placu budowy to 21 dni od podpisania umowy, ale tylko
dla jednej części , co do drugiej to ma być określony w harmonogramie . pytanie prosimy
o wyjaśnienie jak to rozumieć , skoro harmonogram ma przygotować Wykonawca.
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 7 Opisu Przedmiotu zamówienia (Wymagania
zamawiającego dotyczące harmonogramu prowadzenia robót), stanowiący załącznik nr 1a
do SIWZ „przy planowaniu harmonogramu prac należy uwzględnić utrzymanie ruchu
tramwajowego na przebudowywanym odcinku. W pierwszej kolejności zrealizować należy
zadanie nr 3, a następnie zadanie nr 4. W przypadku organizacji prac. Zapewniającej
utrzymanie ruchu tramwajowego możliwa jest równoczesna realizacja zadań”. Zamawiający
wyjaśnia, że postanowienia § 5 ust 1 wzoru umowy należy interpretować w kontekście w/w
zapisu pkt 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 30
Wzór Umowy Tramwaje Śląskie S.A.
W par. 6 ust. 5 jest sformułowanie „skutecznego zawarcia „ – jest to sprzeczne z 647prim k.c.
Umowa zawarta bez zgody Zamawiającego jest ważna i skuteczna a jedynie Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. pytanie
prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia § 6 ust 5 wzoru umowy są prawidłowe i należy je
interpretować w myśl art. 6471§ 2 Kodeksu cywilnego stanowiącego, że „do zawarcia przez
wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora”.
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Pytanie 31
Wzór Umowy Tramwaje Śląskie S.A.
W par. 8 ust. 1 jest wskazane wynagrodzenie maksymalne., co jest w sprzeczności
z brzmieniem ust. 3, 4 i 5 ( zwłaszcza ppkt b) ) pytanie prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że wynagrodzenie kosztorysowe o którym mowa w § 8 ust 1 wzoru
Umowy może ulec zmianie po spełnieniu przesłanek i na zasadach określonych § 8 ust 3, 4 i 5
wzoru Umowy.
Pytanie 32
Wzór Umowy Tramwaje Śląskie S.A.
W par. 14 ust. 2 pkt 4) przewiduje „rezygnację przez Zamawiającego” z części przedmiotu.
Zapis nie korzystny, a nadto zmiana umowy ( w zakresie jej przedmiotu) winna być
dokonana w formie aneksu a nie jednostronnej „rezygnacji „ pytanie prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, określony w§ 14 wzoru Umowy katalog dopuszczalnych zmian
Umowy, w tym możliwość rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia, o której
mowa w § 14 ust 2 pkt 4, może nastąpić po podpisaniu aneksu, stosownie do postanowień
§ 14 ust 5 wzoru Umowy. Przyznanie jedynie Zamawiającemu możliwości wystąpienia
z wnioskiem o zmianę umowy polegającej na rezygnacji z realizacji części przedmiotu
zamówienia mieści się w granicach „swobody umów” oraz uprawnień przypisanych
Zamawiającemu będącym inwestorem.
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