
 
 

 
 
 
 

Chorzów, dnia 15.09.2017r. 
 
ND/FZ/1199/17 

 
Wg rozdzielnika 

 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego 
w Bytomiu w ul. Katowickiej na odcinku od Pl. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej 
(dobudowa drugiego toru)” – zad. nr 7.2 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/387/2017 
 
W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania na realizację w/w zadania 
wyjaśniamy: 
Pytanie 
W przedmiarze robót Trakcja pkt 1.6. Betonowanie głowic słupowych stalowych rurowych 
obmiar wynosi 149szt. Nowych słupów ma być 29szt. Prosimy o skorygowanie przedmiaru 
robót do poprawnego obmiaru.   
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót Trakcja pkt 1.6 „Betonowanie głowic 
słupowych stalowych rurowych obmiar wynosi 149 szt.” prawidłowy obmiar w pozycji 1.6. 
wynosi 29 szt. 

 Jest: 

 L.p.  Podstawa 
opisu  

Spec. 
techn.  

Opis / Obmiar  Obmiar  Jedn.  Cena 
jedn.  

Wartość  

1.6  KNR 0509 
0206-0600  

D.10.11.02  Betonowanie głowic słupowych stalowych rurowych  
149,0000  szt.        

         Obmiar: 149,0000 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R              

 Winno być: 

 L.p.  Podstawa 
opisu  

Spec. 
techn.  

Opis / Obmiar  Obmiar  Jedn.  Cena 
jedn.  

Wartość  

1.6  KNR 0509 
0206-0600  

D.10.11.02  Betonowanie głowic słupowych stalowych rurowych  
29,0000  szt.        

         Obmiar: 149,0000 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R              
 



 
 

Jednocześnie zawiadamiamy, że termin składania i otwarcia ofert dla zadania 
pn .: „Przebudowa torowiska tramwajowego w Bytomiu w ul. Katowickiej na odcinku od Pl. 
Sikorskiego do ul. Siemianowickiej (dobudowa drugiego toru)” – zad. nr 7.2 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 ulega przesunięciu. 
Nowym terminem składania ofert jest dzień 22.09.2017r., godz. 11:15, otwarcie ofert 
odbędzie się dnia 22.09.2017r. o godzinie 11:30. 
 W związku z powyższym w przedmiotowym zakresie ulegają zmianie zapisy 
Rozdziału XI pkt 8 oraz Rozdziału XII pkt 2 i 4 SIWZ. 


