
        Chorzów, dnia 18.07.2016 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: II/372/2016. 

 

 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania  

pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Chorzowskiej 

i ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” – nr sprawy: II/372/2016, wyjaśniamy: 

 

Pytanie 1: 

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wskazał jednoznacznie w jakim zakresie 

należy przewidzieć zabudowę nowego wyposażenia podstacji trakcyjnych „Chebzie” 

i „Paśniki”. Prosimy o doprecyzowanie zakresu dotyczącego wymaganych prac 

projektowych. 

Odpowiedź: 

Wykonawca zgodnie z SIWZ – OPZ pkt II ust. 5 powinien przeliczyć obszar zasilania i na tej 

podstawie określić konieczność doposażenia podstacji w urządzenia zapewniające optymalne 

zasilanie projektowanego odcinka.  

 

Pytanie 2: 

Zgodnie z OPZ Zamawiający wymaga zaprojektowania sieci trakcyjnej łańcuchowej 

wielokrotnej. Dla projektowanego odcinak wydaje się być wystarczająca sieć łańcuchowa 

pojedyncza, która z uwagi na mniejszą wysokość konstrukcyjną będzie tańsza w wykonaniu  

i eksploatacji (jedna lina nośna zamiast dwóch, niższe konstrukcje wsporcze). 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę typu sieci na łańcuchowa pojedyncza skompensowaną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie sieci łańcuchowej pojedynczej. 

 

Pytanie 3: 

Prosimy Zamawiającego o podanie lokalizacji podstacji trakcyjnych „Chebzie” oraz 

„Paśniki”. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zamieścił mapę z lokalizacją podstacji trakcyjnych. 

 

Pytanie 4: 

Prosimy o podanie szerokości pasa dla jakiego należy uzyskać mapy ewidencyjne oraz 

wypisy.  

Odpowiedź: 
Zamawiający załączył mapę sytuacyjną. 

 

Pytanie 5: 

Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odwiertów 

geotechnicznych w pasie drogowym/w osi torowiska, czy będą one mogły zostać wykonane 

na poboczu? 



Odpowiedź: 

Wykonanie i ilość wymaganych odwiertów dla dokumentacji geologicznej leży w gestii 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający określa minimalną częstotliwość odwiertów jakie należy wykonać  

w ramach sporządzanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie określa ilości wymaganych odwiertów 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający dopuszcza uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach na 

podstawie Karty Informacyjnej Projektu, bez przeprowadzania procedury oceny 

oddziaływania inwestycji na środowisko, o ile taka nie będzie wymagana? 

Odpowiedź: 

Decyzja  o  Środowiskowych   Uwarunkowaniach  powinna  spełniać   wszystkie  wymagania  

objęte aktami prawnymi niezbędne dla przedmiotowego zadania. Zadanie przewidziane do 

finansowania środkami Unii Europejskiej. 

 

Pytanie 8: 

W wypadku procedowania decyzji administracyjnej w formie zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót, na jakiej podstawie Wykonawca może wystawić fakturę końcową w zakresie pozostałej 

części wynagrodzenia określoną w §9 pkt 3 Umowy? Czy wystarczy brak zgłoszenia 

sprzeciwu ze strony Urzędu? 

Odpowiedź: 

Zasady wynagrodzenia i płatności za wykonaną usługę określone są w  załączonym wzorze  

umowy. Zamawiający nie dopuszcza zmian w umowie. 

 

Pytanie 9: 

Ile skrzyżowań na trasie istniejącej linii tramwajowej posiada sygnalizację świetlną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na temat sygnalizacji świetlnej. 

Pytanie 10: 

Czy Zamawiający wymaga wprowadzania zmiany w istniejącym programie sygnalizacji 

świetlnej? Jeśli tak to w jakim zakresie? 

Odpowiedź:  

Zamawiający już udzielił odpowiedzi na wymagania dotyczące sygnalizacji świetlnej. 

 


