
 

Chorzów, dnia 13.06.2018 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/352/2018. 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Modernizacja kanałów przeglądowych w R-3 Bytom 

- etap I” - nr sprawy: II/352/2018, wyjaśniam: 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dysponuje i może udostępnić przekrój poprzeczny hali ukazujący 
głębokość posadowienia oraz wielkość fundamentów hali serwisowej w której 
zaplanowana jest inwestycja? 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada archiwalnej dokumentacji hali napraw wagonów, w której 

znajdują się kanały przeglądowe przewidziane do modernizacji. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający przewidział w projekcie możliwość wykonania wykopu o głębokości 
ok. 2,5 m w odległości 1 m od ściany hali serwisowej? 
Odpowiedź: 

Zakres prac budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa, na podstawie której 

roboty do wykonania ujęte są w załączonym do SIWZ przedmiarze. 

 

Pytanie nr 3 

Czy projekt posadowienia kanałów przewiduje rozbiórkę 2 podestów betonowych 
znajdujących się w hali i mogących kolidować z planowanymi pracami 
rozbiórkowymi? Jeżeli nie to jaka została przewidziana technologia zabezpieczenia 
fundamentów tych podestów? 
Odpowiedź: 

Autor dokumentacji nie uwzględnił w dokumentacji demontażu podestów betonowych. 

Jeżeli technologia wykonania prac budowlano-konstrukcyjnych zastosowana przez 

Wykonawcę koliduje z istniejącymi podestami betonowymi to koszty związane  

z zabezpieczeniem, rozbiórką oraz ponownym odtworzeniem  Wykonawca może ująć  

w wartości złożonej oferty. Zamawiający bezwzględnie wymaga od Wykonawcy 

przywrócenia stanu pierwotnego otoczenia kanałów przeglądowych warunkując tym 

dokonania czynności odbiorowych. 

 

Pytanie nr 4 

Czy projekt posadowienia kanałów przewiduje demontaż żurawia oraz jego ponowne 
posadowienie (lokalizacja wskazuje na kolizję podczas wykonywania wykopów pod 
kanały? Jakie należy wykonać ponownie fundamenty pod posiadany przez Państwa 
żuraw jeżeli ma zostać ponownie zainstalowany? 
Odpowiedź: 

Autor dokumentacji nie uwzględnił w dokumentacji demontażu żurawia i jego 

ponownego posadowienia. Jeżeli technologia wykonania prac budowlano-

konstrukcyjnych zastosowana przez Wykonawcę koliduje z posadowionym  żurawikiem 

to koszty związane z zabezpieczeniem, rozbiórką oraz ponownym odtworzeniem  

Wykonawca może ująć w wartości złożonej oferty. Zamawiający bezwzględnie wymaga 

od Wykonawcy przywrócenia stanu pierwotnego otoczenia kanałów przeglądowych 

warunkując tym dokonania czynności odbiorowych. 

 

 



Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający poprzez zapis warunkujący wzięcie udziału w postępowaniu,  
a wymagający od oferentów przedstawienia: 
„ ….. co najmniej jednej roboty budowlanej o charakterze podobnym do przedmiotu 
zamówienia” wymaga, aby dołączyli referencje lub inny dokument poświadczających 
prawidłowe wykonanie modernizacji lub instalacji kanału prefabrykowanego 
stalowego? 
Odpowiedź: 

Zamawiający uzna przedstawione przez Wykonawcę referencje lub inne dokumenty 

poświadczające prawidłowe wykonanie robót zgodnie z zapisami Rozdziału 4 pkt. 4 

SIWZ w zakresie wykonania modernizacji kanałów modułowych-prefabrykowanych,  

jak również uzna potwierdzenie wykonania prac o podobnym charakterze zgodnie z 

SIWZ w zakresie wykonania robót budowlano-konstrukcyjnych monolitycznych.  

 

Jednocześnie z uwagi na udzielone wyjaśnienia Zamawiający wyznacza nowy termin 

składania i otwarcia ofert. Nowym terminem składania ofert  jest dzień 19.06.2018 r. 

godz. 12:15, otwarcie ofert odbędzie się dnia 19.06.2018 r. o godz. 12:30.  


