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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego - nr sprawy: 

II/251/2016. 
 

 

 

W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania o udzielenia zamówienia 

publicznego sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury 

tramwajowej wzdłuż ul. Frycza Modrzewskiego w Bytomiu” -  nr sprawy: II/251/2016, 

wyjaśniamy:   

 

Pytanie nr 1 

Zamawiający wymaga wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonali usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy  

i doświadczenia tj.:  co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji 

projektowej przebudowy lub budowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną.  

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wskazania 

przez wykonawcę zrealizowania jednej umowy, która obejmowała opracowanie co najmniej 

dwóch osobnych dokumentacji projektowych dla dwóch różnych zadań inwestycyjnych 

polegających na przebudowie lub budowie torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną.  

 

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli opracowane dokumentacje 

dotyczyły dwóch różnych dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych 

obejmujących swoim zakresem przebudowę lub budowę torowiska tramwajowego wraz  

z siecią trakcyjną.  

 

Pytanie nr 2 

W części specyfikacji w OPZ pkt. I.6. opisano, że na trasie znajdują się dwa obiekty: wiadukt 

kolejowy nad linią tramwajową oraz most nad rzeką „Bytomką”. Czy w/w obiekty 

inżynierskie należy także objąć zakresem prac projektowych? Jeżeli tak to prosimy  

o wyspecyfikowanie planowanego zakresu prac celem rzetelnej wyceny prac projektowych 

branży mostowo- inżynieryjnej. 

 

Odpowiedź: Most kolejowy nie leży w zakresie opracowania dokumentacji. Natomiast na 

moście  nad rzeką Bytomką należy wykonać ekspertyzę techniczną a na jej podstawie  

opracować kompleksowy zakres prac do wykonania. 

 

Pytanie nr 3 

W związku z zapisem w OPZ o preferowanym torowisku dwutorowym prosimy o informacje 

czy jest zabezpieczony odpowiedni pas terenu przeznaczony pod poszerzenie torowiska? 

 

Odpowiedź: Należy przewidzieć budowę torowiska w pasie drogowym. 

 

Pytanie nr 4 

W nawiązaniu do pytania j.w. w przypadku konieczności wykonania prac geodezyjnych 

związanych z podziałem działek oraz w związku z prawidłową wyceną prac projektowych 

prosimy o wskazanie Oferentom ilości działek jakie należy przewidzieć w zakresie projektu 

podziału nieruchomości celem umożliwienia realizacji zadania. Koszt w/w prac jest 

znaczącym składnikiem ceny ofertowej. Obecna informacja podana na etapie postępowania 

uniemożliwia oszacowanie realnej wartości prac projektowych w tym zakresie. 



 

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na pytanie nr 3. Zamawiający nie posiada wiedzy w zakresie 

ilości działek jakie należy uwzględnić do kompleksowej realizacji zadania. 

 

Pytanie nr 5 

Czy na etapie opracowywania dokumentacji należy wykonać prognozy ruchu pasażerskiego. 

Jeżeli tak prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: 

a. Na jakie horyzonty czasowe należy opracować prognozy ruchu 

b. Czy prognozy powinny obejmować ruch kołowy i pasażerski 

c. Czy Zamawiający przekaże model ruchu dla regionu na cele przygotowania prognoz 

ruchu 

d. Czy na potrzeby prognoz ruchu Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualne wyniki 

pomiarów ruchu kołowego i potoków pasażerskich dla regionu. 

 

Odpowiedź: Wykonanie prognoz ruchu pasażerskiego nie jest objęte zakresem  

przedmiotowego opracowania. Zamawiający nie wymaga dokonania prognoz ruchu 

pasażerskiego. 

 

Pytanie nr 6 

Czy w zakresie prac projektowych dla przedmiotowego zadania należy w wycenie prac 

projektowych uwzględnić prace związane z inwentaryzacją, wycinką i nasadzeniem drzew 

oraz projektem terenów zielonych (w tym z systemem nawadniania zieleni)? 

 

Odpowiedź:  W zakresie prac przedmiotowego zadania należy uwzględnić prace związane  

z inwentaryzacją i wycinką drzew. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający posiada odpowiednie warunki techniczne lub wskazanie dotyczące zakresu 

projektowanego odwodnienia układu torowego (dotyczy głównie wskazania miejsca 

i odbiorników wód opadowych w rejonie inwestycji)? Kwestia powyższa jest istotna celem 

prawidłowej wyceny prac projektowych w zakresie odwodnienia dla obszaru inwestycji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje opracowania dokumentacji w branży odwodnienia 

torowiska tramwajowego. 

 

Pytanie nr 8 

Czy w zakresie projektu należy uwzględnić projektowanie dla branży teletechnicznej – w tym 

system informacji pasażerskiej lub podobne na potrzeby zarządcy ruchu lub jednostek 

komunalnych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje ewentualne odtworzenie istniejącej infrastruktury jw. 

 

Pytanie nr 9 

Czy w związku z przygotowaniem oferty należy uwzględnić projekty branży elektrycznej  

w zakresie: 

a. budowy nowego lub przebudowy oświetlenia ulicznego 

b. zasilani i budowy nowych przyłączy eN do urządzeń i wyposażenia przystankowego  

(np. biletomaty, oświetlenie wiat przystankowych itp.)  

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykorzystanie konstrukcji wsporczych do montażu 

oświetlenia ulicznego. W gestii projektanta leży opracowanie oraz uzyskanie niezbędnych  

uzgodnień z jednostkami administracyjnymi i gestorami sieci. 

 

 



Pytanie nr 10 

Czy projektowany układ torowy i przystankowy ma uwzględniać także wspólna obsługę 

ruchu pasażerskiego komunikacji autobusowej i tramwajowej – przystanki tramwajowo-

autobusowe z wydzielonymi odcinkami bus-pasów. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż wykonanie przedmiotowych opracowań jest po 

stronie projektanta, jak również uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień z jednostkami 

administracji samorządowej oraz zainteresowanych stron. 

 

Pytanie nr 11 

Czy w związku z przedmiotowym zadaniem należy w wycenie prac projektowych uwzględnić 

projekty sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach lub przejściach dla pieszych. Jeżeli tak, 

prosimy podanie ilości sygnalizacji. 

 

Odpowiedź: W miejscach kolizji szlaku tramwajowego z ruchem drogowym należy 

przewidzieć zabudowę lub modernizację istniejących sygnalizacji drogowych  

z uwzględnieniem priorytetu dla komunikacji tramwajowej. Ilość miejsc kolizyjnych będzie 

pochodną przyjętego rozwiązania trasy torowiska tramwajowego. 

 

Pytanie nr 12 

We wzorze umowy zamieszczonym do SIWZ w par.3. pkt. e) zapisano, że obowiązkiem 

Wykonawcy jest „wykonywanie bez dodatkowego wynagrodzenia aktualizacji przedmiarów 

robót, dokonywanie ewentualnych uzupełnień, zmian i aktualizacji dokumentacji 

projektowej”. Prosimy o doprecyzowanie zapisu określającego maksymalną krotność 

wykonywanych prac przez Wykonawcę. Przedstawiony zapis umowny nie pozwala na realną 

wycenę prac projektowych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie § 3 pkt e) wzoru umowy poprzez obowiązek 

Wykonawcy wymaga wykonanie wymienionych czynności w okresie udzielonej gwarancji na 

dokumentację projektową lub stwierdzenia wad projektowych na etapie wykonawczym 

utrudniających lub uniemożliwiających kompleksowe wykonanie zadania.  

 

Pytanie nr 13 

Czy w zakresie obowiązków Projektanta jest także pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie 

realizacji robót budowlanych. Jeżeli tak – celem rzeczywistej wyceny prac projektowych 

prosimy o wyspecyfikowanie zakresu i obowiązków Projektanta w zakresie pełnienia nadzoru 

autorskiego oraz podanie szacowanego terminu i czasu realizacji inwestycji. 

 

Odpowiedź: W zakresie projektu Zamawiający nie wymaga nadzoru autorskiego pełnionego 

przez projektanta. 

 

Pytanie nr 14 

W nawiązaniu do zapisów wzoru umowy  w § 10 wnosimy o zmianę zapisów dotyczących 

karania Wykonawcy ze względu na opóźnienie na zapisy mówiące o ewentualnym karaniu za 

zwłokę w realizacji poszczególnych części zadania. Zakres prac projektowych obejmuje 

znaczną ilość działań administracyjnych (wydawanie opinii, warunków technicznych, 

uzgodnienia itp,) na których terminową realizację Wykonawca nie ma wpływu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany jakichkolwiek zapisów zawartych we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

 

 

 


