
        Chorzów, dnia 26.09.2017 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: R-1/492/2017. 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

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

„Wymiana infrastruktury torowo - sieciowej w ciągu Alei H. Kołłątaja w Będzinie na odcinku 

od Ronda Czeladzkiego do przystanku Będzin Paryska włącznie”– nr sprawy: R-1/492/2017, 

wyjaśniamy: 

 

Pytanie 1: 

Czy wszystkie nieruchomości/działki niezbędne do realizacji inwestycji znajdują w granicach 

pasa drogowego?  

Odpowiedź: 

Tak, z wyjątkiem kabli zasilających od podstacji do miejsca przyłączenia. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dysponuje terenem pod realizację inwestycji tzn. czy wszystkie działki 

niezbędne do realizacji inwestycji mają uregulowane stany prawne i czy Zamawiający może 

wystawić oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane? 

Odpowiedź: 

Zamawiający jest jedynie użytkownikiem działek, na których znajduje się torowisko 

tramwajowe i nie może wystawić oświadczenia o prawie dysponowania na cele budowlane. 

Pozyskanie zgody na wejście w teren leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 3: 

Kiedy Zamawiający przekaże materiały projektowe związane z przebudową układu 

drogowego drogi wojewódzkiej  DW nr 910, umożliwiające koordynację obu opracowań?   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zlecał wykonania dokumentacji projektowej związanej z remontem DW910 

i tym samym nie jest w jej posiadaniu. Jej pozyskanie w celu koordynacji opracowań jest 

w gestii Wykonawcy.  

 

Pytanie 4 

Jaki jest termin opracowania dokumentacji na przebudowę DW nr 910? Czy Zamawiający 

dopuszcza zmianę terminu realizacji zadania w przypadku opóźnień wynikających  

z konieczności koordynacji obu projektów ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada wiedzy dotyczącej terminu opracowania dokumentacji 

na przebudowę DW910.  

W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca wykaże, że mimo dołożenia należytej 

staranności nie mógł on z przyczyn od siebie niezależnych dotrzymać terminu, Zamawiający 

dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania. 

 

Pytanie 5: 

Proszę o potwierdzenie, że przebudowa/budowa sygnalizacji świetlnych znajduje się poza 

zakresem zadania wymiany infrastruktury torowo-sieciowej. Czy projekt przebudowy DW 

nr 910 przewiduje przebudowę/budowę sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach 



znajdujących się w zakresie zadania .: „Wymiana infrastruktury torowo – sieciowej w ciągu 

Alei H. Kołłątaja w Będzinie na odcinku od Ronda Czeladzkiego do przystanku Będzin 

Paryska włącznie”?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest właścicielem sygnalizacji świetlnych i nie przewiduje budowy nowych. 

Wykonawca winien dokonać niezbędnych uzgodnień z właścicielem sygnalizacji świetlnych 

i w razie potrzeby dokonać koordynacji z projektem przebudowy DW910. W przypadku jeżeli 

projekty przebudowy sygnalizacji świetlnej nie przewidują priorytetu dla komunikacji 

tramwajowej, priorytet taki należy zaprojektować. 

W razie kolizji lokalizacji sygnalizacji świetlnej w obrębie przystanku tramwajowego Będzin 

Małachowskiego należy przewidzieć jej przebudowę. 

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający dysponuje warunkami technicznymi  gestorów na przebudowę  

i zabezpieczenie sieci ? Jeśli tak prosimy o udostępnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada w/w warunków technicznych. 

 

Pytanie 7: 

Prosimy o podanie wytycznych dla wyposażenia peronów przystankowych; w tym o elementy 

małej architektury np. wiaty przystankowe, rozkłady jazdy, itp. Prosimy o przekazanie 

katalogu mebli miejskich.  

Odpowiedź: 

Na każdym z peronów przystankowych należy przewidzieć wiatę oraz miejsce na 

posadowienie słupka przystankowego. Szczegółowe wytyczne wymagają uzgodnienia 

z Zamawiającym na etapie realizacji prac projektowych. 

Zamawiający nie posiada katalogu mebli miejskich.  

 

Pytanie 8: 

Ile czasu Zamawiający przewiduje na przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko? Czy w przypadku przedłużającego się czasu uzyskania Decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji 

zamówienia?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Pytanie 9: 

Czy w ramach proc projektowych Zmawiający przewiduje opracowanie projektu remontu 

mostu nad rzeka Przemszą. Proszę o precyzyjne określenie zakresu remontu  mostu oraz 

podanie wytycznych do projektowania.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest właścicielem mostu i nie przewiduje w ramach prac projektowych 

wykonania projektu jego remontu. Wg obecnej wiedzy Zamawiającego właścicielem obiektu 

jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.  

 

Pytanie 10: 

 Czy w ramach proc projektowych Zamawiający przewiduje opracowanie projektu remontu 

wiaduktu kolejowego. Proszę o precyzyjne określenie zakresu remontu  wiaduktu kolejowego 

oraz podanie wytycznych do projektowania.  

 



Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest właścicielem wiaduktu i nie przewiduje w ramach prac projektowych 

wykonania projektu jego remontu. Wg obecnej wiedzy Zamawiającego właścicielem obiektu 

jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.  

 

Pytanie 11: 

Prosimy o przekazanie schematu zasilania dla istniejącego układu sieci trakcyjnej. 

Odpowiedź: 

W załączeniu schemat zasilania dla istniejącego układu sieci trakcyjnej. 

 

Pytanie 12 

Prosimy o podanie lokalizacji podstacji trakcyjnych z których należy wyprowadzić nowe 

kable zasilające, powrotne oraz kable do sterowania rozłączników izolatorów sekcyjnych. 

Odpowiedź: 

Podstacja „Czeladzka” – Będzin ul. Jana III Sobieskiego 30 (dawna Armii Ludowej). 

Pytanie 13: 

Prosimy o informację czy w ramach prac projektowych z remontem drogi wojewódzkiej 

DW910 przebudowie podlega również oświetlenie uliczne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada wiedzy w tym zakresie. 

 

Pytanie 14: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zadania w przypadku wystąpienia 

opóźnień z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zadania pod warunkiem, że 

Wykonawca wykaże, że pomimo zachowania należytej staranności w realizacji przedmiotu 

zamówienia, nie miał on wpływu na zaistnienie opóźnień. 

 

Pytanie 15: 

Zgodnie z art. 29 poz. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny  

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz 

zgodnie z art. 29 poz. 2 w/w ustawy, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, 

który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W związku z powyższym proszę o dokładne 

określenie w opisie przedmiotu zamówienia tj. w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, zakresu prac jaki Zamawiający przewiduje do wykonania. 

Odpowiedź: 

Prowadzone postępowanie jest zamówieniem sektorowym i nie podlega ustawie Prawo 

zamówień publicznych.  

Zamawiający oczekuje wykonania kompletnego zakresu prac projektowych, który umożliwi 

mu realizację opisanego przedsięwzięcia w sposób kompleksowy. Oczekiwania 

Zamawiającego zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
 

Pytanie 16: 

Czy Zamawiający chce aby Wykonawca opracował dokumentację geologiczno – inżynierską 

czy też wystarczające będzie przedstawienie badań geotechnicznych podłoża gruntowego?   

 



Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

Pytanie 17 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach w/w opracowania  należy wykonać projekt 

wzmocnienia podłoża gruntowego pod torowiskiem? 

Odpowiedź: 

Wykonawca winien dokonać badania gruntu i w przypadku stwierdzenia konieczności 

wzmocnienia podłoża wykonać odpowiedni projekt.  

 

Pytanie 18 

Czy w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej remontu mostu i wiaduktu 

kolejowego należy wykonać dokumentację geotechniczną i geologiczo-inżynierską 

dla w/w obiektów. 

Odpowiedź:  
Projekt remontu mostu oraz wiaduktu nie jest objęty przedmiotem zamówienia. 

  
 

 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Nowym terminem składania 

ofert jest dzień 03.10.2017 r. godz. 12:45, otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.10.2017 r.  

o godz. 13:00.  

 

 


