
 

Chorzów, dnia 02.05.2016 r. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: R-1/266/2016. 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Remont wiaduktu tramwajowego nad torami kolejowymi 

w Dąbrowie Górniczej w ciągu al. Piłsudskiego – obiekt 5WT/1, z opcją rozszerzenia zakresu 

o remont toru tramwajowego na wiadukcie”  – nr sprawy: R-1/266/2016, wyjaśniamy: 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający udostępni dwa rozjazdy na wykonanie wahadłowej organizacji ruchu 

tramwajowego na czas prowadzenia robót. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z punktem 10 OPZ zapewnienie rozjazdów jest w gestii Wykonawcy robót torowych. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający przebuduje sieć trakcyjną na czas wahadłowego prowadzenia ruchu. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z punktem 10 OPZ przebudowa sieci trakcyjnej jest w gestii Wykonawcy robót 

torowych. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający wypożyczy i zamontuje sygnalizację mijankową 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z punktem 10 OPZ zapewnienie sygnalizacji mijankowej jest w gestii Wykonawcy 

robót torowych. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabudowę szyn odzyskanych z rozbiórki. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zastosowania wyłącznie materiałów nowych. 

 

Pytanie 5: 

Dotyczy rys nr M-01: w km 0 + 159,25 i 0 + 059,25 umieszczono informację o lokalizacji 

styków dylatacyjnych; ile par styków ma zabudować wykonawca i czy mogą to być styki 

odzyskane z rozbiórki. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zastosowania wyłącznie materiałów nowych. Należy zabudować styki 

dylatacyjne zarówno przed wiaduktem jak i za nim, dla każdego z torów, tj łącznie 4 

komplety. 



Pytanie 6: 

Czy Zamawiający będzie wymagał podbicia i regulacji toru za pomocą podbijarki torowej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie określa technologii wykonania regulacji i podbicia torowiska, zatem nie 

wymaga użycia podbijarki torowej. 

 

Pytanie 7: 

Kto ponosi koszty wyłączeń napięcia w sieci trakcyjnej i zamknięć toru PKP. 

 

Odpowiedź: 

Koszty wyłączeń napięcia w sieci trakcyjnej PKP oraz zamknięć toru ponosi Wykonawca. 

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie teren na zorganizowanie zaplecza budowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w obrębie miejsca robót nie dysponuje terenem, który mógłby 

udostępniać. 

 

 

  


