
Chorzów, dnia 03.04.2017 r. 

 
 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: ZTS/201/2017. 
 

 

 

W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Dostawa słupów trakcyjnych z fundamentami”-  

nr sprawy: ZTS/201/2017, wyjaśniamy: 

 

Pytanie 1: 

Proszę o udostępnienie rysunków słupów i fundamentów HEB L-4 wraz ze szczegółowymi 

parametrami. 

Odpowiedź: 

Rysunek słupa – załącznik 1. 

Rysunek rdzenia fundamentowego – załącznik 2. 

 

Pytanie 2: 

Proszę o dopuszczenie słupów rurowych jako zamiennik słupa stożkowo – rurowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowania słupów rurowych – segmentowych, jako zamiennik 

słupów stożkowo – rurowych. 

 

Pytanie 3: 

Ze względu na krótki czas przygotowania oferty a także niekompletną dokumentację 

techniczną prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 12.04.2017 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu składania ofert do dnia 12.04.2017 r. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie słupów rurowych 12kN o średnicy rury dolnej  

323,9 mm a także słupów rurowych 25kN o średnicy rury dolnej 406,4 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowania słupów rurowych o podanych średnicach pod 

warunkiem spełniania przez przedmiotowe słupy wymogu związanego z wytrzymałością na 

przyłożenie siły nominalnej. 

 

Pytanie 5: 

Prosimy o określenie poziomu przyłożenia siły nominalnej od trakcji. 

Odpowiedź: 

Poziom przyłożenia siły nominalnej od trakcji to 7  metrów. 

 

Pytanie 6: 

W Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ podane parametry wymagane 

przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia są nie wystarczające do kalkulacji ceny 

oferty. Według powyższego prosimy o udostępnienie szkicu poglądowego zawierającego 

wszelkie parametry słupa oraz fundamentu wraz z elementami złącznymi. W szczególności 

prosimy o podanie: 

- wymiarów – średnicy dolnej słupa, średnicy górnej słupa, 

- określenie, czy przedmiotowe słupy są jednolite, czy też wykonane z sekcji/segmentów  

(w przypadku, kiedy chodzi o słupy segmentowe – średnice rur – sekcji/segmentów słupa), 

- określenie poprzecznego przekroju słupa – kołowy, ośmiokątny 

- sposób mocowania do podłoża, 

- wysokość zawieszenia siły, 



- dopuszczalne ugięcie słupa na wysokości przyłożenia siły, 

- wszelkie wymiary oraz parametry betonu dla fundamentu. 

Odpowiedź: 

Wymiary słupa  – odpowiedź 1 

Wygląd słupa   – odpowiedź 1 

Przekrój poprzeczny  – odpowiedź 1 

Sposób mocowania do podłoża określono w OPZ 

Wysokość zawieszenia siły – odpowiedź 5 

Dopuszczalne ugięcie słupa – 1,5 % na wierzchołku słupa 

Wymiary fundamentu - odpowiedź 1. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Nowym terminem 

składania ofert jest dzień 06.04.2017 r. godz. 09:45, otwarcie ofert odbędzie się dnia 

06.04.2017 r. o godz. 10:00. Oferty złożone do dnia 04.04.2017 r. będą zwracane na 

pisemny wniosek Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 


