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Wg rozdzielnika 

 

Dotyczy: zamówienie na realizację zadania pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury 

torowo-sieciowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu od ul. Sobieskiego do drogi 

ekspresowej S86 – zadanie nr 3” w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt 

modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej 

wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, przewidzianego do współfinansowania przez 

Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. 

Nr sprawy UE/JRP/B/237/2017. 

 

W związku z pytaniami Wykonawców do zamówienia na realizację w/w zadania wyjaśniamy: 

 

Pytanie 165 

Branża torowa 

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „D –BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ NAWIERZRZCHNI TOROWO DROGOWEJ” punkt 2.3.3 

Elementy systemu prefabrykowanej nawierzchni torowo-drogowej Zamawiający umieścił 

zapis: „Matę wibroizolacyjną należy ułożyć pod płytami torowymi oraz międzytorowymi. 

Boczne krawędzie płyt torowych należy okleić matą wibroizolacyjną do wysokości 8 cm 

poniżej górnej powierzchni płyt pozostawiając szczelinę do wypełnienia masą zalewową”. 

Zgodnie z powyższymi zapisami i wyliczeniami Wykonawcy niezbędna ilość maty 

wibroizolacyjnej niezbędnej do ułożenia wynosi 9 055 m2 (mata pod płytami torowymi           

i międzytorowymi oraz oklejenie bocznych powierzchni płyt do wysokości 8 cm poniżej 

górnej powierzchni płyty), natomiast Tabela przedmiaru przewiduje ułożenie 6 940 m2. 

Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności i ewentualną korektę Tabeli przedmiaru. 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że roboty należy wycenić zgodnie z zaktualizowanym 

przedmiarem robót opublikowanym na stronie internetowej Spółki. 

 

Pytanie 166 

Branża torowa 

Zgodnie z pozycją nr 5.11 Tabeli przedmiaru należy wykonać 426 szt. spawów termitowych 

szyn.  

Z wyliczeń Wykonawcy wynika, iż na przedmiotowym zadaniu należy wykonać około 284 

szt. spawów: 

Długość toru pojedynczego (mtp) do przebudowy – 2 560 mb 

Długość szyn do zabudowy – 2 560 mtp x 2 = 5 120 mb 

Długość szyny dostarczanej na plac budowy – 18 mb 

Ilość spawów do wykonania – 5 120 mb / 18 mb = 284,4444 szt. 

Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności i ewentualną korektę Tabeli przedmiaru. 

 



Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że roboty należy wycenić zgodnie z zaktualizowanym 

przedmiarem robót opublikowanym na stronie internetowej Spółki. 

 

Pytanie 167 

Branża torowa 

Prosimy o określenie zakresu prac do wykonania na styku nowego (przebudowanego) 

torowiska tramwajowego z istniejącym torowiskiem. 

Odpowiedź  

Na połączeniach nowego i istniejącego nieprzebudowywanego torowiska należy na 

długości 10 mtp przewidzieć regulację istniejącego toru oraz na długości 5 mtp 

napawanie dostosowawcze. 

 

Pytanie 168 

Prosimy o uszczegółowienie pozycji numer 18.1 przedmiaru drogowo-torowego. Prosimy 

 o informację, czy w tej pozycji należy wycenić element U-12a czy barierkę dla pieszych S 

105 zgodne z PW strona numer 17. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że roboty należy wycenić zgodnie z zaktualizowanym 

przedmiarem robót opublikowanym na stronie internetowej Spółki. 

 

Pytanie 169 

Prosimy o informację, czy z uwagi na ograniczony dostęp wykonawców do rozjazdów 

nakładkowych Zamawiający zezwoli na zabudowę na czas robót przejazdów w postaci 

staroużytecznych rozjazdów tymczasowych? 

Odpowiedź 

Zamawiający zezwoli na zabudowę rozjazdów staroużytecznych pod warunkiem 

zabudowy ich na zakresie rzeczowym zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie 

dopuszczenia do eksploatacji zabudowanych rozjazdów w przypadku ich złego stanu 

technicznego.   

 

Pytanie 170 

Proszę o wyjaśnienie, czy należy dołączyć JEDZ podmiotu wskazanego jako podwykonawca 

(nieudostępniającego zasobów). 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią 81. 

 

 

 

 



Pytanie 171 

Czy w Formularzu Oferty (Załącznik nr 3 do SIWZ) w pkt 3 Zamawiający wymaga podania 

imienia i nazwiska wraz z opisem doświadczenia czy tylko nazw inwestycji przy której 

zdobył doświadczenie? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią 109. 

 

 

 


