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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/506/2015 
 

 

 

W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego w formie 

przetargu pisemnego pn.: „Modernizacja układów zasilania w podstacjach trakcyjnych                      

w zakresie podstacji Porąbka”- nr sprawy: II/506/2015, wyjaśniam: 

 

 

Pytanie nr 1 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji oraz odpowiedź na poniższe pytania: 

W projekcie wykonawczym opublikowanym na stronie internetowej brak jest uzgodnień terenowo-

prawnych (uzgodnienia z właścicielami działek, przejścia po wiaduktach i mostach), uzgodnień                 

z właścicielami uzbrojenia terenu, uzgodnień z zarządcami dróg i ulic (protokołu ZUD itp.) –  

prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź:  

Ww. uzgodnienia zawiera załącznik nr 1 do odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 2 

Dokumentacja nie zawiera rozwiązania wprowadzenia kabla na słup – prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: 

Projektowany kabel SN do wysokości 2,5m od poziomu terenu należy prowadzić na słupie                

w rurze osłonowej odpornej na działanie promieni UV typu BE 110 lub równoważnej.                             

Po wprowadzeniu kabla rurę od góry należy uszczelnić. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o jednoznaczne określenie przekroju kabla zasilania rezerwowego – 120/25mm
2 

czy 

240/25 mm
2
? 

 Odpowiedź:  
Przekrój kabla to 240/25 mm

2 
, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o udostępnienie zestawienia materiałowego. 

Odpowiedź: 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową. W związku z tym przygotowanie 

zestawienia roboczogodzin, materiałów i sprzętu dla wyceny przedmiotu zamówienia leży w gestii 

wykonawcy na podstawie dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 5 

Zakres robót nie obejmuje wykonania zasilania trakcji tramwajowej – czy Zamawiający uzna 

referencje w zakresie wykonania linii kablowych SN? 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzna referencje w zakresie wykonania linii kablowych SN. 

 

Pytanie nr 6 

Zamawiający na stronie drugiej SIWZ w rozdziale 3 dotyczącym warunków udziału w przetargu 

pisze, że Wykonawca musi wykazać się posiadaniem referencji z okresu 5 ostatnich lat na 



wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na ułożeniu kabli zasilających                         

i powrotnych. Czy Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony  jeśli Wykonawca przedłoży 

referencje na dostawę kabli i budowę linii kablowych SN? Właśnie budowa linii kablowych 6 kV 

jest tak naprawdę tematem postępowania.   

Odpowiedź: 

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący referencji na wykonanie co najmniej jednej 

roboty budowlanej polegającej na ułożeniu kabli elektroenergetycznych.  

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej celem dokładnego rozeznania Przedmiotu 

Zamówienia. 

Odpowiedź: 

Termin należy uzgodnić z p. Andrzejem Smugą tel. 32/246 42 81 w.388 

 

 

 

 

 

 

 


