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Gdańsk,   21.03.2017r. 

nr post.:  02/520/KK/2017   

 

 

 

WYJAŚNIENIA / ZMIANA TREŚCI SIWZ  

 

 

Dot. „Budowa torów nr 31, 32, 33, 34, 35 oraz 36 wraz z infrastrukturą  w hali i poza halą - 

faza IV na terenie Zajezdni Tramwajowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 

przy ul. Wita Stwosza 110” 

 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. (poprzednio Zakład Komunikacji 

Miejskiej w Gdańsku Sp. z o. o.) jako Zamawiający  w niniejszym postępowaniu, 

informuje, że zgodnie z art. 38 ust 1 i 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2015r. poz.2164 z późn. zmianami) w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie 

treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi i zmienia treść SIWZ: 

 

Pytanie nr 1 

Jaka jest przewidziana ilość wszystkich rozjazdów. Prosimy o podanie ilości rozjazdów z 

napędem ręcznym i elektrycznym wraz z podaniem nr rozjazdu, który ma dany napęd 

tak aby Wykonawca mógł je zlokalizować na planie sytuacyjnym. 

 

Odpowiedź:     

Przewidywana ilość rozjazdów 19 w tym 6 sterowanych i trzy skrzyżowania. 

 

Pytanie nr 2   

Czy Wykonawca ma ująć w wycenie asfalt twardolany od strony ul Wita Stwosza. Jeśli tak, 

to prosimy o podanie grubości i ilości m2 

 

Odpowiedź:  Grubość warstwy asfaltu twardolanego od 3 do 8 cm dostosowana jest do 

projektowanych pochyleń poprzecznych wykonstruowanych dla lepszego 

odprowadzenia wód opadowych. Ilości metrów kw. można określić z rysunków w plikach 

dwg znajdujących się w załącznikach (układ torowy i plan sytuacyjny). 

 

Pytanie nr 3  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że udzielony okres gwarancji jakości ma być tożsamy z 

wymaganym przez Zamawiającego okresem rękojmi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie nr 4 

 

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zastrzeżeń zakreśli technologicznie 

uzasadniony termin do usunięcia przez Wykonawcę owych zastrzeżeń i po odbiorze bieg 

okresu gwarancji będzie liczony od daty przystąpienia do odbioru końcowego? 

Odpowiedź:      

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 5  

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że zastrzeżenia Zamawiającego nie uniemożliwią 

odbioru robót i fakturowania robót co do których Zamawiający nie będzie miał 

zastrzeżeń? 

Odpowiedź:     

Zamawiający informuje, że fakturowanie nastąpi po usunięciu usterek. 

 

Pytanie nr 6 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez to że umowy z PW mają 

stanowić załącznik do Umowy z Zamawiającym? Wykonawca pyta w kontekście 

okoliczności , iż umowy z PW zawiera stosownie do postępu robót i nie będzie 

możliwości załączenia umów z PW w dacie podpisywania Umowy z Zamawiającym? 

Odpowiedź:    

Zamawiajacy informuje, że po podpisanu umowy głównej Wykonawca będzie uzupełniał 

o umowy  zawierane z PW. 

 

Pytanie nr 7 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót 

zanikających – w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia do Dziennika Budowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 8  

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że odbiór robót co 3 miesiące dla potrzeb fakturowania 

przerobu będzie dokonany również w terminie 3 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru 

do Dziennika Budowy?   

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 9 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że Zamawiający przystąpi i dokona odbioru końcowego 

w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości?   
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 10 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że Wykonawca może wstrzymać prace po 30 dniach 

zwłoki Zamawiającego w płatności lub 30 dniowej zwłoce w przystąpieniu do dokonania/ 

zakończenia odbiorów i  odstąpić od Umowy po upływie 60 dni? 

Odpowiedź:   

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 11 

Mając na uwadze wysokie zadłużenie Zamawiającego oraz niski poziom kapitałów 

własnych względem posiadanych zobowiązań wnosimy o udzielenie gwarancji bankowej 

podmiotu dominującego Gmina Miasta Gdynia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 12 

Wnosimy o zmianę częstotliwości rozliczeń częściowych na comiesięczne. Proponowana 

przez Zamawiającego częstotliwość rozliczeń częściowych powoduje konieczność 

doboru przez Wykonawcę Podwykonawców mogących ponieść dodatkowe koszty 

finansowe związane z wydłużonym terminem  rozliczeń (co 3 miesiące) co wprost 

ograniczy konkurencyjność na rynku lokalnym lub spowoduje konieczność finansowania 

kontraktu przez Wykonawcę powodując wzrost wartości oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 13  

Wnosimy o umożliwienie dokonywania rozliczeń częściowych oraz rozliczenia 

końcowego na podstawie protokołu odbioru z nieistotnymi wadami wraz z 

wyznaczeniem daty ich usunięcia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 14 

Wnosimy o wprowadzenie czasu na dokonanie odbioru częściowego standardowo 

występującego w kontraktach o roboty budowlane, tj. na 3 - 7 dni. 

Odpowiedź: 

Wyjasnienie w Odpowiedzi na pytanie nr 8, 9 i 10. 
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Pytanie nr 15 

Wnosimy o wprowadzenie czasu na dokonanie odbioru częściowego standardowo 

występującego w kontraktach o roboty budowlane tj. na 14 dni. 

Odpowiedź: Wyjasnienie w Odpowiedzi na pytanie nr 8, 9 i 10. 

 

Pytanie nr 16 

Wnosimy o wprowadzenie możliwości odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w 

przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z płatnością powyżej 14 dni od terminu zapłaty 

danej faktury. 

Odpowiedź: Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8, 9 i 10. 

  

Pytanie nr 17  

Wnosimy o obniżenie kary umownej za odstąpienie od umowy przez Wykonawcy do 

10% wartości brutto. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 18 

Wnosimy o obniżenie kary umownej za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do 10% wartości brutto. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 19  

Wnosimy o obniżenie limitu kar umownych do poziomu rynkowego tj. 10% wartości 

brutto. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 20 

Mając na uwadze zasadę równego traktowania stron wnosimy o wprowadzenia kar 

umownych płaconych przez zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z 

przyczyn zamawiającego w wysokości analogicznej do kary płaconej przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 21  

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznych dotyczących poszczególnych 

zakresów robót. 
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Odpowiedź:  

Zgodnie z projektem wykonawczym - faza IV. 

 

Pytanie nr 22 

W kosztorysach ofertowych powołane są w kolumnie nr 2 nr specyfikacji technicznych. 

Specyfikacji technicznych nie załączono do dokumentacji (np. Sieć trakcyjna nr S.00.5; 

SW.01.5.2; SW01.5.1) 

Odpowiedź: Zgodnie z projektem wykonawczym faza IV. 

 

Pytanie nr 23 

W projekcie wykonawczym sieci trakcyjnej dla zakresu przed halą załączono wyłącznie 

rysunek nr 1. Załączony rysunek nr 1 ze względu na przedstawienie złożenia etapów od 

nr 1 do nr 4 jest mało czytelny. Nie ma możliwości weryfikacji przyjętych w kosztorysie 

ofertowym ilości robót demontażowych. W związku z powyższym prosimy o przekazanie 

rysunku na którym przedstawione w jednoznaczny sposób zostaną zakresy robót do 

wykonania w 4 etapie. Dodatkowo Projekt nie przedstawia inwentaryzacji sieci górnej 

stanu istniejącego co uniemożliwia wycenę prac na jego podstawie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający załącza pliki w pdf : plan sytacyjny, uklad torowy w DWG. 

 

Pytanie nr 24  

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie górnej sieci trakcyjnej etap III został zakończony i 

odebrany przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że nie przestawiono słupów nr 70 i 71, pozostały 

zakres etapu III jest wykonany i odebrany. 

 

Pytanie nr 25  

W ramach etapu 4 występują ingerencje w zakres sieci wykonanej w etapie 3. Prosimy o 

informację jak Zamawiający przewiduje rozstrzygnąć kwestie gwarancji udzielanej przez 

dwóch różnych wykonawców.  

Odpowiedź: Wykonawca udziela gwarancji na prace sieciowe nad danym torem. 

 

Pytanie nr 26  

Prosimy o przekazanie uzgodnienia projektowanej sieci trakcyjnej z Zamawiającym. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z projektem wykonawczym - faza IV. 
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Pytanie nr 27  

Prosimy o informację czy koszty włączeń napięcia i dopuszczenia do pracy przy sieci 

trakcyjnej są po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wyłączenia i włączenia leżą po stronie po Zamawiającego. 

Terminy wyłączeń w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Pytanie nr 28  

Prosimy o przedstawienie jakich pomiarów powykonawczych dla wykonanej sieci 

trakcyjnej żąda  Zamawiający? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powykonawczych na: naciąg, osów, izolacje. 

 

Pytanie nr 29  

Prosimy o informację czy wszystkie izolatory sekcyjne mają być wyposażone w 

rozłączniki? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza: izolatory diodowe mają być wyposażone w 

rozłączniki. 

 

Pytanie nr 30  

W opisie technicznym sieci trakcyjnej projektowanej przed halą został zamieszczony 

zapis „Integralną część niniejszej dokumentacji stanowi zatwierdzony projekt 

wykonawczy obejmujący cały zakres modernizacji sieci tramwajowej” zwracamy się z 

prośba o udostępnienie powyższej dokumentacji. 

Odpowiedź: Projekt wykonawczy całego zakresu jest do wglądu w dziale technicznym 

Zamawiającego. 

Pytanie nr 31 

Prosimy o przedstawienie projektowanej sylwetki słupa trakcyjnego. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to słup wirowanany typu Em- 12/20 oraz Em- 

12/25. 

Pytanie nr 32  

Prosimy o przedstawienie rysunku projektowanego fundamentu trakcyjnego. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to fundament wykonany metodą 

studniarską. 

 

Pytanie nr 33 

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie słupów przykręcanych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 34  

Prosimy o przekazanie koloru powierzchni ochronnej słupów przeznaczonych do 

renowacji. 

Odpowiedź:   kolory: szary i  czarny 

 

Pytanie nr 35 

W związku z zapisem „ Istniejące konstrukcję stalowe w murze oporowych o lokatach 

43Z należy wyremontować w sposób analogiczny jak z etapu II i III). Zwracamy się z 

prośbą o wyjaśnienie lub udostępnienie dokumentacji. 

Odpowiedź: Należy wykonać: piaskowanie i zabepieczenie antykorozyjne. 

 

Pytanie nr 36  

Zwracamy się  z prośba o przedstawienie rysunków odbojnic OD1 i OD2. 

Odpowiedź:  Wykonać w uzgodnieniu z Zamawiącym w trakcie realizacji. 

 

Pytanie nr 37 

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zastosować rozłączniki czy odłączniki trakcyjne? 

Odpowiedź: Należy zastosować rozłączniki. 

Pytanie nr 38  

Prosimy o szczegółowe rysunki montażowe projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych 

sieci trakcyjnej.  

Odpowiedź: Do wglądu w projekcie wykonawczym całego zakresu jest do wglądu w 

dziale technicznym Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 39 

Prosimy o przekazanie tabel montażowych osprzętu sieci trakcyjnej. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie posiada tabel montażowych osprzętu sieci trakcyjnej. 

 

Pytanie nr 40  

Prosimy o przedstawienie treści oraz wyglądu wspomnianych w pozycjach 1.33 -1.34 

kosztorysu ofertowego tabliczek słupowych oraz tablic informacyjnych na konstrukcjach 

nośnych. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga tabliczek jednolitych na całej zajezdni. 

Pytanie nr 41  

Prosimy o potwierdzenie że ma zostać zastosowany przewód jezdny typu DJP 100. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie nr 42  

Czy zamawiający dopuszcza zmianę napędów silnikowych rozłączników trakcyjnych 

zasilanych napięciem 24V DC z akumulatorów na  zasilane napięciem z sieci 230 V AC 

tego samego producenta. Uważamy że rozwiązanie zaproponowane w projekcie 

eksploatacyjnie nastręcza wiele problemów związanych z obsługą akumulatorków i ich 

żywotnością. Ilość ciągłych cykli otwórz zamknij rozłącznika trakcyjnego jest ograniczona 

energią zgromadzoną w akumulatorze. Prawdopodobnym jest że ładowania przez 

zasilacz jednofazowy morze być niewystarczające i trzeba będzie oczekiwać na 

naładowanie akumulatora aby uruchomić rozłącznik. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zasilania napięciem z sieci 230 

V AC - ZPRE Jedlicze. 

  

Pytanie nr 43  

Nie zastosowanie odpowiedniego regulatora do ciągłego ładowania akumulatora moze 

prowadzić do przeładowania i co za tym idzie awarii akumulatora. Czy zamawiający 

potwierdza że układ ładowania należy wykonać zgodnie z projektem w którym 

zastosowana prostownik jednofazowy z filtrem jako źródło ładowania? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie napięcia 220 V. 

Pytanie nr 44  

Czy zamawiający dopuszcza zmianę urządzenia kontroli napięcia  HR-12125 produkcji 

ZSIZ Wrocław na urządzenia innego producenta dopuszczonego do stosowania w trakcji 

tramwajowej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę - z firmy dopuszczonej na polski rynek po 

przedstawieniu wniosku materiałowego  inspektorowi robót sieciowych. 

 

Pytanie nr 45  

Czy zamawiający dopuszcza zmianą kaset sygnalizacyjnych z napisem „Wyłączone”                                           

i „Załączone” napięcie na sygnalizatory dwukomarowe wyposażone w źródło światła LED 

koloru czerwonego i koloru zielonego. Kolor czerwony informuje napięcie „Załączone”, 

kolor zielony informuje napięcie „Wyłączone”. Zaproponowane rozwiązanie z 

sygnalizatorem dwukomorowym ze źródłem światła LED odporne jest na stany 

przejściowe związane z załączaniem i wyłączaniem źródła światła oraz z dłuższą 

żywotnością świetlną co przekłada się na mniejszy nakład prac eksploatacyjnych oraz 

zużycie energii.       

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 46  

W opisie dla sieci trakcyjnej na hali przewiduje się dwustopniową (podwójną) izolację, 

natomiast rysunki podwieszeń są wykonane w izolacji jednostopniowej np. 
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podwieszenie sieci sztywnej, zawieszenie „A”. W związku z powyższym czy konstrukcje 

wykonane w izolacji jednostopniowej powinny być uszynione ? jeżeli tak to w jaki sposób 

przewiduje się je uszynić wykorzystując system uszynienia otwartego czy zamkniętego. 

Odpowiedź:  Zgodnie z projektem  lub w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Pytanie nr 47  

Czy połączenia szynowe uszyniające rozłączników i przewody minusowe urządzeń 

kontroli napięcia należy umieścić w skrzynkach rewizyjnych przyszynowych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 48  

Czy zaproponowane rozwiązanie sieci odsuwnej przez projektanta związane                                                     

z okablowaniem oraz automatyką sterowania tą siecią zostało sprawdzone 

eksploatacyjnie. Jeśli tak proszę o wskazanie miejsca jego zainstalowania. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że producentem jest firma ARTHUR FLURY AG 

Szwajcaria, taka sieć występuje np. w Dortmundzie, w Poznaniu. 

 

Pytanie nr 49  

Proszę o wskazanie rozwiązania kotwienia przewodu jezdnego przy przejściu w sieć 

sztywną aluminiową. Przedstawiony rysunek 19/21 podwieszenia nie przedstawia 

rozwiązania związanego z kotwieniem przewodu jezdnego. 

Odpowiedź:  w uzgodnieniu z Zamawiającym 

Pytanie nr 50  

Czy zamawiający dopuszcza zainstalowanie sieci odsuwnej wraz z jej automatyka jako 

rozwiązanie katalogowe innego producenta.  

Odpowiedź: Tak, w  uzgodnienieniu z Zamawiającym. 

Pytanie nr 51  

Czy zamawiający dopuszcza zmianę sposobu sterowania halą przez zastosowanie 

mikroprocesorowego sterownika programowalnego. Powyższe umożliwi zmniejszenie 

liczby  aparatów elektrycznych a co za tym idzie ułatwi konserwację i zmniejszy ryzyko 

awarii. 

Odpowiedź: w  uzgodnieniun z Zamawiającym. 

Pytanie nr 52  

Proszę o potwierdzenie że długość szyny w sieci odsuwnej wynosi 12m i nie należy 

stosować szyn przejściowych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, 
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Pytanie nr 53  

Proszę o przedstawienie sposobu przejścia szyny sztywnej aluminiowej na sieć płaską. 

Odpowiedź: 

W sposób bezpieczny dla tramwajwych odbieraków prądu. 

 

Pytanie nr 55  

 

Odnośnie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia czy 

Zamawiający wyraża zgodę na łącznie stanowisk, tj. aby jedna osoba pełniła więcej niż 

jedną funkcję techniczną? 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 56 

Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednią zdolnością zawodową w postaci osób 

posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności torowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Czy Zamawiający uzna możliwość, aby osoba skierowana na stanowisko kierownika 

robót posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności kolejowej lub w specjalności drogowej? 

 

Odpowiedź: Zamawiający uzna uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności kolejowej. 

 

Pytanie nr 57 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Załączników do SIWZ w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź:  

Zamawiający udostępinił załączniki w formie edytowalnej na swojej  stronie internetowej 

www.gait.pl/przetargi. 

 

Pytanie nr 58  

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów podkładek podszynowych (Konstrukcja 

podsypkowa – układ torowy poza halą). 

Odpowiedź: rozwiązanie mocowania szyn musi pochodzić z firmy specjalistycznej 

z dopuszczeniem na rynek polski np.Tifleks gr. 7 – 10,5 mm. 

 

Pytanie nr 59  

W projekcie Wykonawczym T.I Układ Torowy pkt. 4 b Projektant przewidział montaż 

poprzeczek torowych w konstrukcji podsypkowej. Z uwagi na przymocowanie szyn do 

podkładów strunobetonowych wnioskujemy o montaż poprzeczek wyłącznie w obrębie 

rozjazdów tramwajowych. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na montaż poprzeczek wyłącznie w obrębie 

rozjazdów tramwajowych. 

 

Pytanie nr 60  

Prosimy o podanie parametrów geowłókniny separacyjnej ułożonej na gruncie opisanej 

w projekcie wykonawczym T.I Układ Torowy. 

Odpowiedź: parametry zostały określone STWiOR 

 

 
 

Pytanie nr 61 

Przedmiar robót torowych pomija pozycję dot.  przymiarki oraz ułożenia skrzyżowań 

torowych (2 szt.). Prosimy o określenie, w której pozycji kosztorysowej Wykonawca ma 

ująć w/w prace. 

 

Odpowiedź: W ramach w/w inwestycji Wykonawca ma do wbudowania 3 skrzyżowania 

torowe. 

 

Pytanie nr 62  

W zamieszczonej na stronie Internetowej Zamawiającego dokumentacji projektowej nie 

zamieszczono Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie wszystkich 

branż. Prosimy o ich udostępnienie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający udostępnia pliki :  plan sytuacyjny.pdf,  opis techniczn.pdf oraz sieć 

trakcyjna.pdf. 

 

Pytanie nr 63  

W zakresie robót jest montaż obrotnicy zakupionej przez Zamawiającego w etapie III. 

a) Prosimy o podanie szczegółowych wytycznych dotyczących montażu obrotnicy. 

Odpowiedź: w załączniku rysunek fundamentu obrotnica 1 i 2 w plikach pdf. 

b) Prosimy o określenie rodzaju napędu obrotnicy – manualny czy elektryczny? 

Odpowiedź:  manualny 
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c) Czy do obrotnicy należy doprowadzić jakiekolwiek instalacje np. elektryczne itp.? 

Odpowiedź:  nie 

Pytanie nr 64 

Poz. 157  przedmiaru robót budowlanych dot.  dostawy i montażu obrotnicy. Prosimy o 

dokładne sprecyzowanie czy w/w pozycja obejmuje zakup obrotnicy przeznaczonej do 

montażu, czy wyłącznie jej montaż?  

Odpowiedź: wyłącznie jej montaż. 

 

Pytanie nr 65  

Prosimy o sprecyzowanie ilości  żurawi słupowych wraz z wciągnikami łańcuchowymi, 

które Wykonawca będzie miał zakupić i zamontować w ramach prac dot. robót 

budowlanych. 

Odpowiedź: Tylko żuraw przyscienny w hali. 

 

Pytanie nr 66  

Na planie sytuacyjnym branży drogowej (poza halą) zaznaczono fundament pod żuraw 

stacjonarny oraz fundamenty pod obrotnicę (3 szt.). Czy Wykonawca podczas wyceny ma 

uwzględnić w/w prace? Jeśli tak prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej dot. 

przedmiotowych prac.  

Odpowiedź: Nie,  poza halą nie będzie żurawia i obrotnic na zewnątrz hali. 

 

Pytanie nr 67 

Prosimy o podanie szczegółowej specyfikacji bram składanych ujętych w poz. 134 

przedmiaru robót budowlanych. 

Odpowiedź: Charakterystyka i minimum wymaganych parametrów technicznych bram: 

- wymiary bram: szerokość 3350 mm x wysokość 4800 mm 

- konstrukcja harmonijkowa ramowo - kratowa składana z przepustem na  

 tramwajową sieć trakcyjną,  

- kierunek pracy – poziomyna zewnątrz, 

- przepust sieciowy z doszczelnieniem,  

- zabezpieczeniem na wypadek zerwania trakcji,  

- pozytywna opinia Instytutu Kolejnictwa 

-          napięcie w sieci trakcyjnej - 600V prądu stałego, 

- poziom trakcji w świetle bramy 4550 mm, 

-  zasilanie bram 230V 50-60 Hz, 

Zabezpieczenia: 

- listwy kontaktowe pionowe,  

- fotokomórki monitorujące pola ruchu skrzydeł bram, 

- sygnalizacja świetlna obustronna dla każdej bramy 

Aktywatory ruchu skrzydeł: 

- czujniki ruchu monitorujące pola przed i za bramą, 

- przyciski z obu stron bram, 

-  mechanizm  umożliwiający ręczne otwieranie i zamykanie skrzydeł bram.”. 
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Pytanie nr 68  

Prosimy o uszczegółowienie parametrów stali (twardości) szyn rowkowych Ri60N oraz 

Ri59N. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szyny mają mieć twardość R260. 

 

Pytanie nr 69 

Jakie napędy zwrotnicowe należy zastosować w poszczególnych rozjazdach oraz 

w których pozycjach przedmiaru należy je wycenić? Prosimy o podanie specyfikacji 

technicznych dla napędów. 

Odpowiedź: Specyfikacja techniczna w ząłaczniku : system sterowania.pdf. Zamawiający 

dopuszcza rozwiązanie równoważne. 

 

Pytanie nr 70 

Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie napędu zwrotnicowego elektrycznego? Jeżeli 

tak, to w którym rozjeździe i w jakiej pozycji należy go wycenić? 

Odpowiedź: Tak, rozjazdy wjazdowe na halę. 

 

Pytanie nr 71  

W której pozycji przedmiaru należy wycenić Elektryczne Ogrzewanie Rozjazdów 

(skrzynki, grzałki), których zasilanie ujęto w przedmiarze Elektroenergetyka nietrakcyjna 

Dział 3 Ogrzewanie zwrotnic poz. 3.1.1÷3.1.6. Czy wszystkie rozjazdy mają być 

ogrzewane? Prosimy o podanie specyfikacji elementów ogrzewania zwrotnic. 

Odpowiedź: Specyfikacja techniczna w ząłaczniku : system sterowania.pdf. Zamawiający 

dopuszcza rozwiązanie równoważne. 

 

Pytanie nr 71 

Na planie sytuacyjnym projektu drogowego widnieje oznaczenie asfaltu twardolanego, 

natomiast w projekcie brak takich informacji. Prosimy o: 

a) wyjaśnienie czy należy wykonywać nawierzchnię z asfaltu twardolanego i w którym 

dokładnie miejscu? 

b) podanie dokładnych ilości oraz grubości nawierzchni z asfaltu twardolanego? 

c) podanie w której pozycji kosztorysowej należy wycenić nawierzchnię z asfaltu 

twardolanego? 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia w załącznikach - rysunki plan sytuacyjny i układ 

torowy w plikach dwg. 

 

Pytanie nr 72 

W projektach sieci trakcyjnej brak rysunków słupów trakcyjnych oraz opisu technicznego 

zaprojektowanych słupów. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź:  Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 31. 
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Pytanie nr 73  

W projektach sieci trakcyjnej brak rysunków konstrukcyjnych zawieszeń sieci trakcyjnej. 

Prosimy o uzupełnienie. 

W przedmiarze sieci trakcyjnej brak pozycji dotyczących wykonania fundamentów pod 

słupy trakcyjne. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: Słupy trakcyjne na zajezdni są osadzane metodą studniarską. Opis 

techniczny w załaczniku: PB sieć trakcyjna.pdf. 

 

Pytanie nr 74 

Punkt 2.1.d na stronie 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi iż w 

zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie sterownia zwrotnic wjazdowych na 

tory 31,32,33,34  w hali i tory objazdowe 35,36 poza halą natomiast punkt 3.4 

(znajdujący się również na stronie 4 SIWZ) wymaga zakupu systemu sterowania i 

napędu zwrotnic wjazdowych na tory 31-34 i tory objazdowe 35 i 36.  W umieszczonej na 

stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji projektowej brak jest dokumentacji 

na wykonanie sterownia zwrotnic która  , miedzy innymi ,  określała by : 

a) typ napędów najazdowych i ich parametry 

b) zasilanie napędów , grzałek , rodzaj kabli 

c) sposób sterownia zwrotnicami  (sanki czy sterownie radiowe) 

d) trasy prowadzenia kabli zasilających i sterowniczych 

e) lokalizacje sygnalizatorów 

f) lokalizacje szaf sterowniczych 

g) wykaz materiałów 

h) lokalizacje skrzynek bezpiecznikowych 

W związku z powyższym prosimy o przekazanie  projektu systemu sterowania i 

napędu zwrotnic  ( zawierającego wykaz materiałów ) oraz uzupełnienie 

kosztorysów ofertowych  o kosztorys  na prace związane z wykonaniem systemu 

sterownia i napędu zwrotnic. Prosimy również o doprecyzowanie czy w ofercie 

należy ująć wyłącznie zakup systemu sterownia i napędu zwrotnic czy także 

wykonanie jego montażu .  

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia pliki :  plan sytuacyjny.pdf,  opis techniczn.pdf oraz 

sieć trakcyjna.pdf. 

 

Pytanie nr 75  

Projekt Wykonawczy Hala zajezdni – sieć trakcyjna w opisie na str. 6 zawiera wzmiankę o 

treści :  „Szczegóły dotyczące zasilania sieci trakcyjnej zewnętrznej oraz kabli powrotnych – 

patrz opracowanie   „Elektroenergetyka trakcyjna” – obiekt nr 6 z 2010r ”    Prosimy o 

przekazanie (zmieszczenie na Państwa stronie internetowej) w/w opracowania 

Elektroenergetyka trakcyjna – obiekt nr 6 z 2010r.   Prosimy również o określenie 

trasy kabli zasilających i powrotnych oraz wskazanie  ich długości a także uzupełnienie 

kosztorysów ofertowych o pozycje w których należy wycenić w/w prace. 

Nadmieniamy że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie przewiduje 

ułożenia kabli.   

Odpowiedź: Zamówienie nie przewiduje ułożenia kabli zasilających. Szczegóły dostyczące 

zasilania w załaczniku : elektroenergetyka trakcyjna - obiekt nr 6. 
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Pytanie nr 76  

Dotyczy wykonania w hali sieci trakcyjnej sztywnej uchylnej na podstawie rysunków 

20/21 i 21/21 z Projektu Wykonawczego „Hala zajezdni sieć trakcyjna”  oraz na postawie 

rysunków 22 i 37  z Projektu Wykonawczego branży Architektoniczno budowlanej. W 

celu umożliwienia Wykonawcy sporządzenia  rzetelnej wyceny tego elementu (tj. 

wykonania w hali sieci trakcyjnej sztywnej uchylnej)  prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji  o  : 

     a) wykaz materiałów 

     b) podanie typu przekładni i silnika 

     c) określenie przekroju szyny aluminiowej i jej wymiarów 

     d) określenie sposobu mocowania przewodu Djp 100 do szyny  

         aluminiowej 

    Nadmieniamy iż przyjęte ,w Projekcie  Wykonawczym sieci trakcyjnej w hali zajezdni 

(rys 15/21 i rys 19/21) , rozwiązanie sieci sztywnej uchylnej przewiduje pojedynczy 

stopień izolacji . Naszym zdaniem powinien być  podwójny stopień izolacji. Prosimy o 

przeprojektowanie. 

Odpowiedź: Producent ARTHUR FLURY Szwajcaria lub rozwiązania równoważne. 

Szczegóły dostyczące zasilania w załączniku: elektroenergetyka trakcyjna - obiekt nr 6. 

 

Pytanie nr 77  

Prosimy o uzupełnienie  Projektu Wykonawczego sieci trakcyjnej w hali zajezdni o 

rysunki projektowe szaf i pulpitów sterowniczych zawierające rozmieszczenie 

poszczególnych urządzeń stanowiących wyposażenie tych szaf i pulpitów . 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szafy w hali zainstalowano w 1 etapie. 

 

Pytanie nr 78 

Czy w ofercie należy przewidzieć wykonywanie prac z zachowaniem ciągłości pracy 

zajezdni? W jakich godzinach będą możliwe wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej  i kto 

będzie ponosił koszty tych wyłączeń ?  

Odpowiedź: Tak, nieczynne dwa tory, czynne dwa tory. 

 

Pytanie nr 79  

Pozycja 1.2 Kosztorysu ofertowego sieci trakcyjnej przewiduje demontaż 13 szt. słupów 

trakcyjno-oświetleniowych.Kosztorys nie przewiduje natomiast demontażu 

fundamentów tych słupów. Czy  oferta powinna zawierać koszty demontażu 13 szt. 

fundamentów a  jeżeli tak to w której pozycji kosztorysu ofertowego należy te prace 

wycenić. 
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Odpowiedź: Nie, bez demontażu fundamentów. Szczegóły dostyczące zasilania w 

załaczniku : elektroenergetyka trakcyjna - obiekt nr 6. 

 

Pytanie nr 80 

Kosztorys ofertowy sieci trakcyjnej wewnętrznej w pozycji 1.43 oraz rysunek nr 16/21 z 

Projektu  Wykonawczego sieci trakcyjnej w hali zajezdni przewidują wykonanie złącza 

szynowego z zastosowaniem wyłącznie zacisku AR 60N (cembre) . Czy należy przewidzieć 

montaż skrzynek przytorowych. Jeżeli tak to prosimy o podanie ile sztuk skrzynek 

przytorowych należy ująć w ofercie i w której pozycji kosztorysu ofertowego należy  

wycenić ich wykonanie i montaż. 

Odpowiedź:  Specyfikacja techniczna w ząłaczniku : system sterowania.pdf i PB sieć 

trakcyjna.pdf. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. 

 

Pytanie nr 81  

Kosztorys ofertowy sieci trakcyjnej wewnętrznej w pozycji 1.26 przewiduje wykonanie 

konstrukcji wsporczych dla kaset sygnalizacyjnych w ilości 32 szt. Naszym zdaniem , w 

oparciu o rysunki nr 13/21 , 14/21 i 1/21 z Projektu Wykonawczego sieci trakcyjnej w hali 

zajezdni , powinno być ich 80 szt. Ile sztuk należy przyjąć w ofercie i wycenić w 

kosztorysie ofertowym ? 

Odpowiedź: 4 tory to 8 kaset sygnalizacyjnych. 

 

Pytanie nr 82  

Kosztorys ofertowy sieci trakcyjnej wewnętrznej w pozycji 1.27 przewiduje montaż 128 

szt. opraw oświetleniowych. Naszym zdaniem powinno ich być 144 szt. Ile sztuk należy 

przyjąć w ofercie i wycenić w kosztorysie ofertowym ? 

Odpowiedź:  Zgodnie z projektem. 

 

Pytanie nr 83  

 

Zgodnie z zamieszczonym Planem Sytuacyjnym układu torowego długość  torowiska 

tramwajowego  (tor 31, 32, 33, 34) w hali wynosi  336 mtp.  W przedmiarze robót 

budowlanych poz.  151 jest mowa o 74 mtp toru na płycie betonowej,  poz. 152  - 389 

mtp na słupkach stalowych co w sumie daje 463 mtp w hali. Prosimy  o jednoznaczne 

podanie długości torowiska na płycie betonowej oraz torowiska na  słupkach stalowych 

wraz  z korektą przedmiaru. 
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Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia treść SIWZ o załączniki w plikach dwg - plan 

sytuacyjny i układ torowy. 

 

Pytanie nr 84 

Długość torowiska tramwajowego poza halą z przymocowaniem pośrednim typu SB-3 

do podkładów strunobetonowych zgodnie z poz. 4.2.1 przedmiaru układu  torowego 

wynosi 360 mtp. Zgodnie z załączoną dokumentacją długość torowiska tramwajowego w 

konstrukcji podsypkowej (poza rozjazdami) wynosi 505 mtp. Prosimy  

o jednoznaczne podanie długości torowiska tramwajowego poza rozjazdami   

w konstrukcji podsypkowej wraz  z korektą przedmiaru. 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia treść SIWZ o załączniki w plikach dwg - plan 

sytuacyjny i układ torowy. 

 

 

Pytanie nr 85 

Prosimy o potwierdzenie długości torów przeznaczonej do mechanicznej regulacji (poz. 

4.2.5 Przedmiar Układ Torowy – poza halą). 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia treść SIWZ o załączniki w plikach dwg - plan 

sytuacyjny i układ torowy 

 

 

 

 

Pytanie nr 86  

W poz. 4.2.3 przedmiaru układu  torowego  podana ilość 95,4 mtp odpowiada długości 

zwrotnic tramwajowych (18 szt. *5,3 mtp = 95,4 mtp) a nie długości rozjazdów. Prosimy o 

wprowadzenie korekty przedmiaru o rzeczywiste długości rozjazdów. 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia treść SIWZ o załączniki w plikach dwg - plan 

sytuacyjny i układ torowy 

 

Pytanie nr 87 

Prosimy o potwierdzenie ilości spawów termitowych szyn tramwajowych (poz. 4.2.4 

Przedmiar Układ Torowy – poza halą). 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia treść SIWZ o załączniki w plikach dwg - plan 

sytuacyjny i układ torowy 

 

Pytanie nr 88  

W nawiązaniu do zapisów punktów 2.1d oraz 3.4 znajdujących się na str. 4 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca prosi o wskazanie numerów rozjazdów, 

na których przewiduje się napędy sterowane elektrycznie, wraz z podaniem zalecanego 

przez Zamawiającego systemu sterowania. 

Odpowiedź: Rozjazdy wjazdowe na tory 31, 32 ,33, 34,  35 oraz 36. 
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Pytanie nr 89 

  

Prosimy o określenie na jaki kolor mają być pomalowane poszczególne konstrukcje 

stalowe w hali. 

Odpowiedź:   żółto – czarne. 

 

Pytanie nr 90 

Prosimy o określenie w  której części dokumentacji branży architektoniczno-budowlanej 

są umieszczone wykazy materiałowe? Na każdym rysunku jest podana informacja  dot. 

wykazu materiałów dot. konstrukcji stalowych np. nr 3, nr 5 itd. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada Specyfikacji materiałowych. 

 

Pytanie nr 91 

Na rysunku "Instalacja elektryczna (przyziemie)" wrysowane są kamery. Czy jest to 

obowiązujący zakres do wyceny? Jeżeli tak, to prosimy o podanie parametrów oraz ilości 

kamer, parametrów rejestratora, lokalizację szafy wraz z podaniem pozycji 

kosztorysowych dot. przedmiotowych prac. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z monitoringu. 

 

Pytanie nr 92 

Rozdzielnica RS-1, RS-2 i RO-1 - w schematach rozdzielnic znajdują się obwody dotyczące 

pomieszczeń bez adnotacji "poza zakresem opracowania". Czy należy je wykonać? Jeżeli 

tak, to w jakim zakresie i które pozycje przedmiarowe dot. przedmiotowych prac. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rozdzielnice są już zamontowane w hali. 

 

Pytanie nr 93 

Proszę o określenie ilości napędów, które mają być zabudowane oraz wskazanie ich 

lokalizacji? 

Odpowiedź: wg koncepcji przedstawionej w załączniku: system sterowania.pdf. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. 

 

Pytanie nr 94 

Na jakich zasadach będzie odbywał się ruch na zajezdni (które tory mają być 

jednokierunkowe a które dwukierunkowe)? 

Odpowiedź: Ruch pojazdów odbywa się od bramy wjazdowej torem objazdowym wzdłuż 

ul. Zeglarskiej torem 35 - wyjazd. 

 

Pytanie nr 95 

 

W jaki sposób będzie odbywało się sterowanie rozjazdami (odbiornik radiowy, panel 

przyciskowy montowany na słupku służący do wyznaczania trasy przez strefę, inny)? 

Odpowiedź: Sterowanie będzie odbywało się z kasety panelu przyciskowego. 

 

Pytanie nr 96 
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Czy zamawiający przewiduje stworzenie stanowiska dyspozytorskiego do zdalnego 

sterowania rozjazdami na zajezdni czy, też sterowanie rozjazdami będzie wyłącznie z 

poziomu motorniczego? 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie nr 97 

 

Torowisko w HALI 

1. Przedmiar robót, poz. 4.2.1 – proszę o określenie rozstawu podkładów 

przewidzianych do wyceny? 

2. Przedmiar robót, poz. 4.2.1 – proszę o potwierdzenie, że zgodnie z opisem w 

przedmiarze Zamawiający przewiduje przytwierdzenie typu Sb ( w opisie na 

przekrojach przytwierdzenie typu „K”)? 

3. Przedmiar robót, poz. 4.2.3 – proszę o określenie rozstawu podrozjezdnic 

przewidzianych do wyceny? 

4. Przedmiar robót, poz. 4.2.3 – proszę o określenie rodzaju materiału dla 

podrozjezdnic? 

5. Przedmiar robót, poz. 4.2.3 – proszę o określenie rodzaju przytwierdzeń rozjazdu do  

podrozjezdnic? 

6. Przedmiar robót, poz. 4.2.3 – czy Zamawiający potwierdza obmiar w kosztorysie ( 

który należy załączyć do wyceny) , czyli 95,400 m? Czy ta długość zawiera 18 szt. 

rozjazdów? 

7. Przedmiar robót, poz. 4.2.3 – czy ta pozycja zawiera wszystkie spawy dla szyn i dla 

rozjazdów? Jeśli nie, w której pozycji przedmiaru nadzy ująć pozostałe spawy? 

8. Przedmiar robót, poz. 4.2.7 – skąd obmiar 0,823 km? Skoro toru jest 0,360 km,a 

rozjazdów 95,400 m ? Proszę o potwierdzenie tego obmiaru lub jego zmianę. 

9. W której pozycji przedmiaru należy przewidzieć układanie płyt STRAIL 

przewidzianych do ponownego użycia? 

10.  W jakiej ilości należy przewidzieć układanie płyt STRAIL przewidzianych do 

ponownego użycia? Czy układanie samych płyt czy również szyn, podbudowy itd. ? 

11. Przedmiar robót, poz. 4.2.1 –Proszę o potwierdzenie ilości torowiska do ułożenia. Z 

dokumentacji wynika inna wartość.  

 

Odpowiedź: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zawarte są w załączonych rysunkach w 

plikach dwg – plan sytuacyjny i układ torowy. 

 

Pytanie nr 97 

 

TOROWISKO POZA HALĄ: 

 

1. Tory na słupkach stalowych – proszę o określenie rodzaju przytwierdzenia szyn np. 

pomocny byłby szczegół przytwierdzenia z określeniem konkretnych materiałów jakich 

należy użyć, grubości podlewu, ewentualnych rozstawów itd. 

2. Strefa przyszynowa poza kanałem – proszę o podanie parametrów technicznych 

podkładki dystansowej. 
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3. Strefa przyszynowa poza kanałem – proszę o podanie rozstawu podkładki 

dystansowej. 

4. Strefa przyszynowa poza kanałem – proszę o podanie parametrów technicznych 

materiału zalewowego. 

5. Strefa przyszynowa poza kanałem – proszę o podanie parametrów technicznych 

rury PCV. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dowolne rozwiązania mocowania szyn 

sdopuszczone do stosowania na rynku polskim – wg opisu technicznego pkt. 4.4 – i pliku 

: uklad torowy pierwotny.pdf. 

 

Pytanie nr 98 

Zgodnie z SIWZ wynagrodzenie będzie ryczałtowe, a do oferty należy dołączyć kosztorys 

na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego przedmiaru robót. Co zrobić w 

sytuacji gdy obmiar pozycji przedmiarowych jest niezgodny z dokumentacją? Czy 

Wykonawca może wprowadzać zmiany w ilościach kosztorysowych w przedstawionym 

przedmiarze, jeśli nie są zgodne z rzeczywistością (a takich pozycji jest bardzo dużo ) lub 

dodać pozycje z wyceną prac niezawartych w przedmiarze? Czy Zamawiający mógłby 

udostępnić zaktualizowany, zgodny z projektem przedmiar lub zrezygnować z 

obowiązku jego dołączania do oferty? 

 

Odpowiedź:  

Kosztorys ofertowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w którym 

zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter jedynie informacyjny i 

pomocniczy. 

Ryczałtowy charakter wynagrodzenia skutkuje tym że kwoty określone w kosztorysie 

ofertowym nie mają znaczenia dla postępowania, gdyż w tym przypadku istotne jest 

wynagrodzenie za całość wykonania robót. Treść oferty wykonawcy wyczerpuje się w 

podanej kwocie globalnej za realizacje przedmiotu zamówienia. Z charakteru 

wynagrodzenia ryczałtowego wynika bowiem, że uwzględnia ono wszystkie koszty 

związane z wykonaniem robót określonych dokumentacją przetargową oraz specyfikacją 

techniczną. 

 

Pytanie nr 99 

 

W związku z rozbieżnościami w załączonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej w zakresie układu torowego prosimy o wskazanie aktualnie obowiązującego 

rysunku układu torowo-drogowego na zewnątrz hali. Prosimy o podanie ilości rozjazdów 

oraz skrzyżowań tramwajowych  przeznaczonych do wbudowania w ramach IV etapu 

przebudowy Zajezdni. Zgodnie  

z planem sytuacyjnym branży drogowej do wbudowania jest 18 rozjazdów oraz  

2 skrzyżowania tramwajowe. Na planie sytuacyjnym branży elektroenergetycznej 

nietrakcyjnej do wbudowania jest 19 rozjazdów i 3 skrzyżowania tramwajowe.  

Czy w ramach branży drogowej Wykonawca ma przyjąć  do wyceny rozjazd oraz 

skrzyżowanie torowe łączące tor 35 i 36 od ul. Żeglarskiej – uwzględniony wyłącznie w 
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projekcie b. elektroenergetycznej? Jeśli tak prosimy o wprowadzenie korekty w pozycjach 

przedmiarowych oraz korekty projektu wykonawczego branży drogowej i torowej. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający przewiduje połączenie toru objazdowego z torem 36 - 19 rozjazdów i 3 

skrzyżowania. 

 

Pytanie nr 100 

 

Prosimy o potwierdzenie konieczności zachowania ciągłości pracy Zajezdni  

z równoczesnym utrzymaniem istniejących dwóch wjazdów/wyjazdów do Zajezdni od 

strony ul. Wita Stwosza. Czy Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu umowy w 

celu zachowania ciągłości ruchu będzie zobowiązany do montażu np. tymczasowego 

połączenia, rozjazdu nakładkowego lub innego rozwiązania zamiennego? 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza konieczność pracy zajezdni i zastosowanie w razie potrzeby 

montażu tymczasowego połączenia lub innego rozwiązania zamiennego. 

 

Pytanie nr 101 

Czy w ramach w/w inwestycji Wykonawca ma przyjąć do wyceny demontaż  

i przesunięcie istniejącej przesuwnicy zlokalizowanej w obrębie toru nr 36? 

Odpowiedź: Tak, przy pracach związanych torem 36. 

 

Pytanie nr 102 

 

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, iż część robót związanych z ociepleniem  

i izolacją dachu hali jest już wykonana. W związku z powyższym prosimy  

o zaktualizowanie zakresu robót branży budowlanej w hali w tym zakresie 

i wprowadzenie korekty w pozycjach przedmiarowych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zostało to wykonane w 3 etapie i usuwa w/w z kosztorysów. 

 

Pytanie nr 103 

W związku z etapowaniem prac w hali zajezdni polegających na konieczności utrzymania 

ruchu na dwóch torach w remontowanej części hali przy jednoczesnym prowadzeniu 

robót na dwóch sąsiednich torach, prosimy o określenie sposobu zabezpieczenia i 

ewentualnego wygrodzenia remontowanej części hali. 

Odpowiedź: Zabezpieczenie remontowanej części hali płotem przestawnym. 

 

Pytanie nr 104 

Czy Wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić koszty wykonania oraz zatwierdzenia 

projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac w ciągu ul. Wita Stwosza - 

naprawy przejazdu? 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 105 

Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie SIWZ: 

W   dokumentacji przetargowej jest odwołanie do STWiOR natomiast brak jest tych 

dokumentów w SIWZ. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o STWiOR. 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia dokumentację - załączniki w pdf. - opis techniczny, 

sieć trakcyjna, plan sytuacyjny i uklad torowy pierwotny . 

 

 

Pytanie nr 106 

Zgodnie z dokumentacją do wykonania torowiska w hali o dł. 83,77 m jest 4 tory (1,2,3,4) 

co stanowi łączną długość 83,77 m x 4 =  335,08 mpt , w tym : 

a)  tor na słupach wynosi ( 36+34,2)x3 + 27,48+0,65= 238,7 mpt 

b) tor poza kanałem wynosi 335,08mpt – 238,7 mpt = 96,38 mpt 

c) spawy elektryczne max 48 styków 

natomiast w  przedmiarze robót   rozdział 8 „ Roboty torowe” podane ilości opisują 

zupełnie inny zakres prac. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności i weryfikację ich w 

przedmiarze robót. 

 

Odpowiedź:   

1. Na podtorzu żelbetowym - od ściany zewnętrznej do ściany oporowej niecki  

                         3,65 m x 4 + 4,75 m x 3 + 52,03 m = 80,88 m 

2. Na słupkach stalowych - na długości ścian żelbetowych niecki 

                            75,46 m x 3 + 28,18 m = 254,56 m  

                            Łącznie = 81,00 m + 255,00 m = 336,00 m  

Długości dotyczą poz. 151 i 152 kosztorysu. 

 

 

Pytanie nr 107 

W  przedmiarze robót   rozdział 5 „ Podtorze” podane ilości przyjęte są dla 74 mpt, 

natomiast tor poza kanałem wynosi 96,38 mpt. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności i 

weryfikację ich w przedmiarze robót. 

Odpowiedź: Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie105. 

 

Pytanie nr 108 

Zgodnie z dokumentacją do wykonania torowiska poza halą są tory, rozjazdy 

jednotorowe pojedyncze oraz skrzyżowania  o łącznej długości  958,7 mpt , w tym : 

a) tor na podkładach strunobetonowych z przytwierdzeniem SB wynosi 489,8  mpt 

b) rozjazdy jednotorowe pojedyncze ( 18 szt) oraz skrzyżowania ( 2 szt) na 

podrozjezdnicach betonowych  wynosi  468,9 mpt 

c) spawy termitowe 286  styki 
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d) podbudowa z niesortu gr. 20 cm wynosi 516,1 m3 

e) podbudowa z tłucznia gr. 20 cm wynosi 556,4 m3 

f) zasypka z tłucznia  wynosi 468,8 m3 

g) regulacja i podbijanie podkładów w torach wynosi 958,7 mpt 

natomiast w  przedmiarze robót   podane ilości opisują zupełnie inny zakres prac.  

 

Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności i weryfikację ich w przedmiarze robót 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia treść SIWZ o załączniki w plikach dwg - plan 

sytuacyjny i układ torowy. 

 

Pytanie nr 109 

W   dokumentacji projektowej poza halą  na rysunku „Plan sytuacyjny” jest zaznaczony 

fundament pod obrotnicę  ( 3 szt), natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu 

prac. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności i weryfikację ich w przedmiarze robót. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z obrotnic na zewnątrz i żurawia pomiędzy  

torami 35 i 36. 

 

Pytanie nr 110 

Proszę o podanie ilości i lokalizację skrzynek odwodnienia rowka szyn. 

Odpowiedź: 

Szkrzynki będą zlokalizowane w każdej bramie wyjazdowej i wjazdowej. 

 

Pytanie nr 111 

Na wjazdach do hali projektowane jest odwodnienie liniowe. Czy to odwodnienie ma 

również odprowadzać wodę z rowka szyny (np. korytka typu TRAM). 

Odpowiedź: Tak,  w celu nie dopuszczenia deszczówki na halę. 

 

Pytanie nr 112 

W projekcie pominięto smarownice torowe. Czy Inwestor planuje montaż smarownic po 

wykonaniu Inwestycji. Promienie łuków 20m. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje smarownic na Zajezdni. 

 

Pytanie nr 113 

W projekcie torowym występuje przytwierdzenie rozjazdów SB. Przy użycie 

podrozjezdnic strunobetonowych takie mocowanie jest niemożliwe. Prosimy o podani 

właściwego przytwierdzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dowolne rozwiązania mocowania szyn 

sdopuszczone do stosowania na rynku polskim – wg opisu technicznego pkt. 4.4 – i pliku 

: uklad torowy pierwotny.pdf. 

 

 

Pytanie nr 114 

Prosimy o podanie szczegółu mocowania szyn na kanale na podporach stalowych (HEB) 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dowolne rozwiązania mocowania szyn 

sdopuszczone do stosowania na rynku polskim – wg opisu technicznego pkt. 4.4 – i pliku 

: uklad torowy pierwotny.pdf. 

 

Pytanie nr 115 

Na rysunku nr 32 strefa przyszynowa poza kanałem zastosowano szyny 60E1. 

Wymagany jest żłobek przed założeniem odbojnicy lub profilu. Prosimy o właściwy 

przekrój. 

Odpowiedź:  Przekrój zostanie uzgodniony z Zamawiającym trakcie realizacji. 

 

Pytanie nr 116 

Czy tor na kanale (konstrukcja na HEB) wymaga odizolowania. 

Odpowiedź: tak 

 

Pytanie nr 117 

Przy konstrukcji podsypkowej na rysunku szczegół A brak zalewki. Proszę o poprawienie 

rysunku zgodnie z opisem, jeżeli zalewka ma być wykonana. 

Odpowiedź:  Opis w załączniku : opis torowy pierowtny.pdf. 

 

Pytanie nr 118 

Prosimy o informację odnośnie sterowania (mechaniczne czy elektryczne) i ogrzewania 

rozjazdów. 

Odpowiedź: zwrotnice wjazdowe elektryczne. 

 

Pytanie nr 119 

Prosimy o informację odnośnie sterowania obrotnicy. Ma być mechaniczne czy 

elektryczne. 

Odpowiedź: mechaniczne 

 

Pytanie nr 120 

Na planie sytuacyjnym zaznaczone są fundamenty pod obrotnice poza halą. Prosimy o 

informacje czy poza halą mają być wykonane dodatkowe obrotnice. Brakuje również 

pozycji w kosztorysie gdzie należy uwzględnić ich koszt. 

Odpowiedź: Szczegóły techniczne zawarte w załącznikach: fundament obrotnica nr 1 i 

2.pdf. 

 

Pytanie nr 121 

Prosimy o podanie czy należy dostarczyć i zamontować 1 szt. Żurawia, czy też mają to 

być 2 sztuki zgodnie z przekazanym kosztorysem. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy dostarczyć i zamontować tylko żuraw w 

hali. 
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Pytanie nr 122 

Czy kosztorysy ofertowe złożone wraz z ofertą mają zawierać informacje o stawkach 

robocizny, materiałów i sprzętów oraz narzutach zastosowanych do obliczenia ceny, czy 

też mają być przekazane kosztorysy ofertowe przekazane wraz z SIWZ uzupełnione tylko 

o cenę jednostkową pozycji oraz odpowiednio wyliczone wartości? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów ofertowych zawierających  

informacje o stawkach robocizny, cenach materiałów i psrzętów oraz narzutach. 

 

Pytanie nr 123 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegółowe wymagania                          

i specyfikacje techniczne określające parametry bram, a także o potwierdzenie ich 

koloru, tj. ceglano-brązowego (RAL 3002).  

Odpowiedź:  Należy dobrać kolor dostosowany do pozostałych bram.  

 

Pytanie nr 124 

Prosimy o podanie ilości żurawi przyściennych do montażu, ma być jedna sztuka czy 

dwie? 

Odpowiedź: jedna sztuka. 

 

Pytanie nr 125 

Prosimy o podanie szczegółowych danych technicznych, jakie powinien spełniać żuraw 

przyścienny. Czy Zamawiający dopuszcza jedynie montaż wyrobu firmy ABUS? 

Odpowiedź: Zamawiający udostępinił dane techniczne w załącznikach do SIWZ, 

Zamawiający nie wymaga montażu żurawia jedynie firmy ABUS. 

Pytanie nr 126 

W przedmiarze widnieje pozycja dostawa i montaż obrotnicy. Prosimy o potwierdzenie, 

że Wykonawca ma wycenić sam montaż obrotnicy, którą Zamawiający zakupił w 

poprzednim etapie.  

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że Wykonawca powinien wykonać fundament i 

montaż obrotnicy zakupionej przez Zamawiającego. 

Pytanie nr 127 

Prosimy o potwierdzenie, że na części zewnętrznej hali zamiast korytowania należy 

wycenić rozbiórkę podbudowy betonowej. 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że na zewnątrz hali nie ma podbudowy betonowej. 

Pytanie nr 128 

Czy wszystkie roboty będą prowadzone pod „ruchem”, tj. na terenie zajezdni będzie 

odbywał się normalny ruch pojazdów szynowych? 

Odpowiedź: na terenie zajezdni będzie odbywał się normalny ruch pojazdów szynowych. 
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Pytanie nr 129 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji wszystkich branż o STWiOR. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający uzupełnia dokumentację - załączniki w pdf. - opis techniczny, sieć trakcyjna, 

plan sytuacyjny i uklad torowy pierwotny . 

 

Pytanie nr 130 

W związku z zapisem SIWZ pkt.7.5): „roboty będą prowadzone pod stałym i ciągłym 

nadzorem, w tym także nadzorem sieciowym” prosimy o określenie, na jakie czasookresy 

(godzinowe) Zamawiający przewiduje wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej?  

Odpowiedź: W uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Pytanie nr 131 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach w/w inwestycji należy dodatkowo przestawić 2 

słupy trakcyjne. 

Odpowiedź: Tak, na placu od Wita Stwosza pomiędzy torami 33 i 34. 

 

Pytanie nr 132 

W SIWZ w cz. II – Opis przedmiotu zamówienia punkt 2d jest zapis „wykonanie 

sterowania zwrotnic wjazdowych na tory 31, 32, 33, 34 w hali i tory 35, 36 poza halą”. W 

dokumentacji technicznej jest zapis, że na obecnym etapie należy wykonać tylko 

orurowanie do sterowania ogrzewaniem zwrotnic i tak jest ujęte w przedmiarze. Brak 

jest dokumentacji na zakres robót. 

Czy Zamawiający może określić zakres robót do wykonania w tym etapie dla sterowania i 

napędu zwrotnic? 

Odpowiedź: Specyfikacja techniczna w załączniku : system sterowania.pdf. Zamawiający 

dopuszcza rozwiązanie równoważne. 

Pytanie nr 133 

W SIWZ w cz. II – Opis przedmiotu zamówienia punkt 3 podpunkt 4 – Zakup urządzeń i 

konstrukcji jest zapis, że należy zakupić: -„system sterowania i napędu zwrotnic 

wjazdowych na tory 31-34 i tory objazdowe 35 i 36”. Jednak brak w materiałach 

przetargowych dokumentacji na ww. system lub wykazu materiałów jakie należało by 

zakupić. 

Czy Zamawiający może określić jakie materiały należy zakupić oraz ich ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada specyfikacji dostaw materiałów 

Pytanie nr 134 

W dokumentacji hali zajezdni – energetyka w punkcie 2.3.1 i 2.3.3 są zapisy dotyczące 

zasilania zewnętrznego nowych rozdzielni energetycznych remontowanej hali. Zapis ten 

Informuje, że „Szczegóły związane z zasilaniem hali zajezdni – patrz osobne opracowanie 

pt. Elektroenergetyka nietrakcyjna obiekt nr 6 z 2010r.” Dokumentacja ta nie jest 
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elementem tego etapu i kable te nie są ujęte w przedmiarze robót w hali ani w 

przedmiarze robót zewnętrznych. 

Czy zasilanie zewnętrzne hali na odcinku stacja trafo – rozdzielnie w hali należy ująć w 

wycenie zadania? 

Odpowiedź: Nie. Szczegóły dotyczące zasilania w załączniku: elektroenergetyka trakcyjna 

- obiekt nr 6. 

 

Pytanie nr 135 

W dokumentacji hali zajezdni – energetyka na rys. 1 - Instalacje elektryczne (przyziemne) 

– są pokazane lokalizacje rozdzielnic kurtyn powietrznych i rozdzielnic bram. 

Rozdzielnice te nie są ujęte w przedmiarze. 

Czy rozdzielnice te są dostarczane w komplecie z bramami i kurtynami powietrznymi? 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z kurtyn powietrznych. 

 

Pytanie nr 136 

W związku z bezwzględnym wymogiem utrzymania ciągłości pracy zajezdni w czasie 

realizacji inwestycji, jedyną możliwością spełnienia powyższego warunku jest 

wykorzystanie połączenia torowego wykonanego w torach szlakowych z rozjazdów nr 

1201 i 1202 (zjazd torowy), które znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Czy w 

ramach zamówienia Wykonawca przewiduje naprawę w/w zjazdu torowego i w jakim 

zakresie? 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje realizację naprawy zjazdu torowego w ramach 

zamówienia uzupełniającego. 

 

Pytanie nr 137 

Czy na budynku Zajezdni ma być wykonana termomodernizacja ściany szczytowej od 

strony ul. Wita Stwosza? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? 

Odpowiedź: Nie. Termomodernizacja ściany szczytowej została wykonana w etapie 

wcześniejszym.  

 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść SIWZ –  część II pkt. 10 „Wymagania 

dotyczące zatrudnienia“ otrzymuje brzmienie: 

„10. Działając na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga wykonania 

prac polegające na czynnościach w zakresie prac budowlnaych wykonywanych pod 

kierownictwem, przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę. W tym celu Zamawiający może żądać przekazania informacji 

o osobach wykonujących czynności oraz udokumentowania ich zatrudnienia. Brak 

wykonania obowiązku udokumentowania, jak tez obowiązku zatrudnienia może być 

podstawą do naliczenia kary umownej w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony 

przypadek.“ 

 

Zamawiajacy informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:  

- Termin składania ofert – dnia 06.04.2017r. do godz. 9:30 

- Otwarcie ofert – dnia 06.04.2017r. godz. 10:15. 
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Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną 

cześć SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian. 


