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Katowice, dnia 29.01.2014r. 

MAO/JRP/057/14 

 

Dotyczy: przetargu pisemnego o numerze sprawy UE/JRP/580/2013. 

 

W związku z pytaniami wykonawców odnośnie treści SIWZ dla postępowania pn. 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja  torowiska tramwajowego 

w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolesława  Chrobrego do ul. Młyńskiej ” 

zadanie nr 48 w ramach realizacji Projektu pn.  „Modernizacja infrastruktury tramwajowej 

i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą- Etap II” 

przewidzianego do współfinasowania przez  Unię Europejską ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko wyjaśniamy: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający może wskazać w formie graficznej dokładny zakres przebudowy łącznie  

z lokalizacją wyłączonego zmodernizowanego odcinka torowiska? 

Odpowiedź : 

Zamawiający zamieszcza zakres przebudowy w formie graficznej. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia analizy wibroakustycznej pod kątem 

wygłuszenia torowiska i czy dysponuje pomiarami hałasu od ruchu torowego i drogowego dla 

omawianego odcinka? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga  przeprowadzenia analizy wibroakustycznej pod kątem 

wygłuszenia torowiska  oraz nie dysponuje pomiarami hałasu od ruchu torowego i drogowego 

dla omawianego odcinka? 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuszcza pomimo zapisu SIWZ,  zaprojektowania nawierzchni z szyn 

60R? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania nawierzchni z szyn 60R. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dysponuje mapami rastrowymi lub wektorowymi, które może udostępnić? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje  mapami rastrowymi lub wektorowymi. 

 

Pytanie 5 

Czy w obrębie przebudowy torowiska należy zmodernizować nawierzchnię ulicy, jeżeli tak, 

to w jakim zakresie? 

Odpowiedź: 

Nawierzchnię ulicy należy zmodernizować w zakresie niezbędnym wynikającym 

z przebudowy torowiska. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający przewiduje przebudowę sieci trakcyjnej, sygnalizacji i oświetlenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje przebudowy sieci trakcyjnej, sygnalizacji i oświetlenia. 
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Pytanie 7  

Czy Zamawiający przewiduje jedna płatność, czy dopuszcza możliwość wystawienia przez 

Wykonawcę faktur częściowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje faktur częściowych. 

 

Pytanie 8 

Czy w terenie planowanej modernizacji torowiska tramwajowego znajduje się w granicach 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje wiedzą czy zakres modernizacji torowiska znajduje się w 

granicach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający jest odpowiedzialny za dostarczenie oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla wszystkich koniecznych terenów 

podlegających modernizacji? 

Odpowiedź: 

Przygotowanie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane wraz pozyskaniem zgód właścicieli nieruchomości leży w zakresie wykonawcy. 

 

Pytanie 10 

Proszę o potwierdzenie , że w pkt 2.3 ppkt.k) załącznika nr 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia 

do SIWZ chodzi o opracowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu a nie informację dotyczącą planu BIOZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że pkt 2.3 ppkt.k) załącznika nr 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia 

do SIWZ chodzi o opracowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu. 

 

Pytanie 11 

Proszę o potwierdzenie, że w par.3 punkt 5) załącznika 6 (Wzór Umowy) Zamawiający ma na 

myśli wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia zmian nieistotnych Dokumentacji 

projektowej z punktu widzenia prawa budowlanego? 

Odpowiedź 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

aktualizacji przedmiarów robót, dokonywania ewentualnych uzupełnień, zmian i aktualizacji 

Dokumentacji projektowej, wynikających z wadliwie przygotowanej dokumentacji 

projektowej. 

 

 


