
    Chorzów, dnia 06.09.2013 r. 

 

Dotyczy:  zmiany zakresu przedmiotu zamówienia oraz terminu składania i otwarcia ofert 

w przetargu nieograniczonym o nr sprawy: UE/JRP/655/II/2012. 

 

 

 Zamawiający informuje, że ogranicza zakres przedmiotu zamówienia w postępowaniu 

pn.: Część II – „Modernizacja torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego 

„Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej” (zadanie nr 

11a), „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Wolności od granicy 

ze Świętochłowicami do ul. Bolesława Chrobrego w Chorzowie” (zadanie nr 62), 

„Modernizacja torowiska tramwajowego na przejeździe tramwajowym w ul. Brackiej 

w Katowicach” 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”. Z zakresu 

przedmiotu zamówienia zostało usunięte zadanie nr 62 pn.: „Modernizacja torowiska 

wbudowanego w jezdnię ul. Wolności od granicy ze Świętochłowicami do ul. Bolesława 

Chrobrego w Chorzowie”. 

 W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji SIWZ: 

ROZDZIAŁ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia i jego zakres. 

Przedmiotem zamówienia części finansowanej przez Tramwaje Śląskie S.A. jest wykonanie 

robót budowlanych dla zadań pn :  

1. „Modernizacja torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego „Lisa” 

do granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej” (zadanie nr 11a), 

2.  „Modernizacja torowiska tramwajowego na przejeździe tramwajowym w ul. Brackiej 

w Katowicach” 

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” – zakres Tramwajów Śląskich zgodnie 

z załącznikiem 1a do SIWZ. 

 

Przedmiotem zamówienia części finansowanej przez Miasto Katowice jest wykonanie robót 

budowlanych dla zadania pn :  

„Modernizacja torowisk tramwajowych w ciągu ulicy Gliwickiej od przystanku 

tramwajowego „Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem” dla zadania 

inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” obejmująca przebudowę jezdni ul. Gliwickiej, remont odcinka jezdni ul. 

Mieszka, przebudowę fragmentu chodnika, istniejącego ogrodzenia, sygnalizacji świetlnej, 

budowę kanalizacji kablowej teletechnicznej, wprowadzenie organizacji ruchu – zakres 

Miasta Katowice zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ. 

Pozostałe zapisy rozdziału pozostają bez zmian. 

 

ROZDZIAŁ IV 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia – 10 miesięcy od podpisania umowy. 



 

ROZDZIAŁ IX 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 550.000,00 zł. 

(słownie pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

5. W przypadku  gdy wadium będzie wnoszone w formie niepieniężnej, wykonawca winien 

oryginał dokumentu poświadczającego o wniesieniu wadium dostarczyć przed upływem 

terminu składania ofert w kopercie na adres podany w rozdz. XII pkt. 1 z dopiskiem wadium 

przetargowe dla zadania pn: Część II – „Modernizacja torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od 

przystanku tramwajowego „Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa 

sieci trakcyjnej” (zadanie nr 11a), „Modernizacja torowiska tramwajowego na przejeździe 

tramwajowym w ul. Brackiej w Katowicach” 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. 

Pozostałe zapisy rozdziału pozostają bez zmian. 

  

Z załącznika nr 1a Opis przedmiotu zamówienia usuwa się pkt. 2.2, natomiast pkt 7 

Wymagania zamawiającego dotyczące harmonogramu prowadzenia robót otrzymuje 

brzmienie: 

„Zamawiający informuje, że przy planowaniu harmonogramu prac należy uwzględnić 

maksymalne utrzymanie ruchu tramwajowego na przebudowywanych odcinkach”.  

Pozostałe zapisy załącznika pozostają bez zmian. 

  

 W związku ze zmianą zakresu przedmiotu zamówienia termin składania i otwarcia 

ofert ulega przesunięciu. Nowym terminem składania ofert jest dzień 02.10.2013r., godz. 

09:45, otwarcie ofert odbędzie się dnia 02.10.2013r. o godzinie 10:00. 

 Jednocześnie zamawiający informuje, że na stronie internetowej zamieścił nowe 

Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej. 

 

 


