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Gdańsk,   28.04.2017r. 

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 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 w ramach w/w budowy do wbudowania będzie 

19 rozjazdów i 3 skrzyżowania torowe. Zgodnie z załączonym w dn. 21.03.2017r.  

planem sytuacyjnym oraz układem torowym w wersji dwg do wbudowania jest 18 

rozjazdów i 2 skrzyżowania torowe. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości  rozjazdów 

i skrzyżowań  przewidzianych do wbudowania oraz przekazanie aktualnego planu 

sytuacyjnego oraz układu torowego. 

 

Odpowiedź. Zamawiający zleci dojazd z dużego ringu do toru 36 jako zlecenie 

uzupełniające  nie sprecyzowane w projekcie etapu IV. 

 

Pytanie nr 2 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 61 Wykonawca ma do wbudowania  

3 skrzyżowania torowe. W związku z powyższym prosimy o przekazanie aktualnego 

planu sytuacyjnego oraz określenie, w której pozycji kosztorysowej Wykonawca ma ująć 

w/w prace. Na załączonym planie sytuacyjnym do wbudowania są 2 skrzyżowania. 

 

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na  pytanie nr 1. 

 

Pytanie nr 3 

W odpowiedzi na pytanie nr 83 Zamawiający uzupełnił treść SIWZ o załączniki  

w plikach dwg – plan sytuacyjny i układ torowy.  Z uwagi na brak podziału na 
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poszczególne konstrukcje na zamieszczonych rysunkach Wykonawca nie jest w stanie 

określić długości torowiska tramwajowego na płycie betonowej i na słupkach stalowych. 

Prosimy o jednoznaczne określenie długości torowiska na płycie betonowej oraz na 

słupkach stalowych, wprowadzenie korekty przedmiaru oraz aktualizację planu 

sytuacyjnego i układu torowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, ze długości torowiska w hali określa rysunek 1_420x1200. 

 

Pytanie nr 4 

Zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym (rys. 01 pdf) układ torowy poza halą 

zaprojektowany jest na płycie żelbetowej. W odpowiedzi na pytanie nr 59 Zamawiający 

wyraża zgodę na montaż poprzeczek torowych wyłącznie w obrębie rozjazdów 

tramwajowych z uwagi na przymocowanie szyn do podkładów strunobetonowych. Z 

uwagi na rozbieżności prosimy o przekazanie planu sytuacyjnego branży torowej z 

podziałem na konstrukcje oraz jednoznaczne określenie długości torowiska na płycie 

żelbetowej. 

 

Odpowiedź: W celu ujednolicenia całej przebudowy Zamawiający określa torowiska na 

płycie betonowej od sciany szytowej ul. Wita Stwosza pozostałe torowisko na podsypce 

z kostką i wypełnieniem twardolanym na torach dojazdowy.  

 

Pytanie nr 5 

Czy torowisko tramwajowe poza halą ma być wykonane na 36 cm płycie żelbetowej  

z betonu C25/30 (rys. obiekt 6-1)? Jakiego rodzaju zbrojenie Wykonawca ma przyjąć do 

wyceny. 

Odpowiedź: Wyjasnienia zawarte w załączniku w PDF –  rys 40 płyta monolityczna. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego zmiany konstrukcji nawierzchni torowej z 

podsypkowej na żelbetową. Prosimy o wprowadzenie korekt pozycji kosztorysowych w 

zakresie obmiarów oraz rodzajów konstrukcji co pozwoli na wycenę w/w inwestycji w 

jednakowym zakresie dla wszystkich Firm biorących udział w przetargu. 

 

Odpowiedź: Wyjasnienia zawarte w załączniku w PDF –  rys 39 plan układu 

geometrycznego płyty od ul. Wita Stwosza. Torowisko od strony ul żeglasiej na 

podkądach di krawędzi zajezdni tory 35,36  od ul. Wita Stwosza na płycie. 

 

Pytanie nr 7 

W opisie układu torowego (pierwotnym - załączonym w dn. 21.03.2017r.) Projektant 

powołuje się na rozmieszczenie podkładów i podrozjezdnic wg dok. rys. prosimy  

o przekazanie w/w dokumentacji. 

 

Odpowiedź: Odpowiedz w opisie torowymm faza IV. 

 

Pytanie nr 8 



 
 

3 
 

Z uwagi na odpowiedź Zamawiającego na pytaniu nr 92 prosimy o potwierdzenie, że 

rozdzielnice RS-1, RS-2, RO-1 zostały zamontowane w poprzednim etapie. Prosimy  

o aktualizację pozycji przedmiarowych. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zasilanie pomieszczeń zostało wykonane. 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o sprecyzowanie, które pozycje przedmiarowe zostają usunięte w ramach 

wykonanych w 3 etapie robót związanych z ociepleniem i izolacją dachu hali. Pozwoli to 

na wycenę w/w inwestycji w jednakowym zakresie dla wszystkich Firm biorących udział 

w przetargu (pytanie nr 102). 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że izolacja dachu została wykonanana w poprzednich 

etapach. 

 

Pytanie nr 10 

W której pozycji przedmiarowej Wykonawca ma uwzględnić koszty wykonania oraz 

zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenie prac w ciągu ul. 

Wita Stwosza (pytanie nr 104)? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że organizacja ruchu i dodatkowe roby torowe będą 

uwzględnione w formie negocjacji jako roboty uzupełniające w zakresie możliwości 

Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 11 

Z uwagi na brak odpowiedzi Zamawiającego w odpowiedziach z dn. 21.03.2017r.  

prosimy o ustosunkowanie się do poniższego pytania. 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: Przedmiary uwzględniają długość układu torowisk,długośc zwrotnic i rozjazdów. 

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o przekazanie aktualnych przedmiarów uwzględniających wszystkie zmiany dot. 

ilości i rodzaju robót ujętych w wyjaśnieniach do treści SIWZ i zapytaniach Wykonawcy. 

Odpowiedź: Wyjaśnienie w odpowidzi na pytanie nr 1. 

 

Pytanie nr 13 

W nawiązaniu do udzielonych przez Państwa , pismem  z dnia 21.03.2017,  odpowiedzi   

w ramach w/w postępowania przetargowego prosi o uściślenie udzielonych wyjaśnień  w 

zakresie  : Dotyczy odpowiedzi na pytanie 29 

Prosimy o wskazanie które izolatory sekcyjne zaznaczone na planie sytuacyjnym sieci 

zewnętrznej  - projekt wykonawczy Ark nr 1 – należy zastosować jako izolatory diodowe 

wyposażone w rozłączniki. Prosimy o podanie ilości izolatorów diodowych i ilości 
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rozłączników z napędem ręcznym .W której pozycji kosztorysu ofertowego należy ująć i 

wycenić montaż rozłączników sekcyjnych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie npaędy ręczne i izolatory diodowe. 

 

Pytanie nr 14 

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 80 

Prosimy o jednoznaczne określenie czy połączenia szynowe dotyczące uszynienia 

aparatury , minusów kontroli napięcia , połączeń wyrównawczych należy wykonać w 

skrzynkach przytorowych. Jeśli tak to czy koszty ich wykonania należy ująć w pozycji 

kosztorysu 1.43. 

 

Odpowiedź : Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem i odpowiedzią na pytanie 80 z 

dn. 21.03.2017 

 

Pytanie nr 15 

Dotyczy odpowiedzi na pytania 1 i 88 

Z uwagi na rozbieżność odpowiedzi na pytanie 1 i pytanie 88 prosimy o jednoznaczne 

podanie ile napędów sterowanych należy  zmontować i w którym miejscu układu 

torowego.    Prosimy o  uzupełnienie dokumentacji o wskazanie miejsca usytuowania 

szaf sterowniczych (z podaniem ile napędów ma obsługiwać dana szafa) , 

umiejscowienie przycisków sterujących , miejsc zasilania szaf sterowniczych oraz 

słupków sygnalizatorów zwrotnic.   

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyjaśnienie zawarte jest w odpowiedzi na pytanie nr 

1, zgodnie z projektem. 

 

Pytanie nr 16 

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 77 

Pytanie dotyczyło obudów i rozmieszenia urządzeń w rozdzielnicach typu PSS punktów 

sterowania i sygnalizacji stanu napięcia sieci trakcyjnej  - rys 6/21 , 8/21 , 10/21 

załączonych do projektu wykonawczego Hala zajezdni sieć trakcyjna. Ponownie prosimy 

o udzielenie wyjaśnień.   

 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z szaf i pulpitów sterowniczych odłączniki sekcyjne 

będą odłączne ręcznie. 

 

Pytanie nr 17 

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 79 

Naszym zdaniem pozostawione fundamenty po zdemontowanych słupach trakcyjnych 

mogą kolidować z nowopowstającą infrastrukturą. Prosimy o ponowne rozważenie czy 

nie należy dokonać demontażu tych fundamentów  , a jeżeli należy je zdemontować to 

na jaką głębokość i w której pozycji kosztorysu ofertowego ująć koszty tych prac.    

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że demonantaż łącznie z fundamentem 
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Pytanie nr 18 

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 81 

Pytanie dotyczyło ilości konstrukcji wsporczych dla kaset sygnalizacyjnych a nie ilości 

kaset. Konstrukcje wsporcze dla kaset zostały ukazane na rys 13/21, 14/21  projektu 

wykonawczego sieci trakcyjnej w hali zajezdni. Naszym zdaniem wsporników dla kaset 

powinno być 80 szt. a nie 32 szt. jak podano w kosztorysie ofertowym sieci trakcyjnej 

wewnętrznej  w pozycji 1.26. Ile sztuk konstrukcji wsporczych dla kaset sygnalizacyjnych 

należy przyjąć w ofercie i wycenić w kosztorysie ofertowym ?  

 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się z błędem projektowym, ilość kaset do wyceny: 80 sztuk. 

 

Pytanie nr 19 

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 82 

Czy potwierdzacie Państwo iż zgodnie z projektem należy ująć w ofercie  montaż  144 

szt. opraw oświetleniowych a nie jak to przewiduje kosztorys ofertowy sieci trakcyjnej 

wewnętrznej w poz. 1.27 tylko 128 szt. 

 

Odpowiedź: Błąd projektowy. Zamawiający informuje, że należy przyjąć 144 szt. 

 

Pytanie nr 20 

Prosimy o określenie sposobu zasilania tramwajowej sieci trakcyjnej w hali zajezdni i w 

jakich pozycjach kosztorysu ofertowego należy wycenić koszty wykonania tego zasilania  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zmienia zasilania istniejącego. 

 

Pytanie nr 21 

W związku z odpowiedzią na pytanie numer 29 zamieszczonej w WYJAŚNIANIA/ZMIANA 

TREŚCI SIWZ o numerze post. 02/520/KK/2017 zwracamy się z prośbą o przekazanie 

parametrów technicznych izolatorów diodowych oraz potwierdzenie że wszystkie 

zabudowane izolatory winny być diodowe. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odłączniki sekcyje mają być wyposażone w izolatory 

diodowe. 

 

Pytanie nr 22 

W związku z odpowiedzią na pytanie numer 30 zamieszczonej w WYJASNIANIA/ZMIANA 

TRESCI SIWZ o numerze post. 02/520/KK/2017 zwracamy się z prośba o udostępnienie w 

wersji elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego zatwierdzonego projektu 

wykonawczego obejmującego cały zakres modernizacji sieci tramwajowej który jest 

niezbędny do prawidłowej wyceny. 

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte  w załączniku „ plan sytacyjny v2 rys 1“ 

 

Pytanie nr 23 

W związku z odpowiedzią na pytanie numer 32 zamieszczonej w WYJASNIANIA/ZMIANA 

TRESCI SIWZ o numerze post. 02/520/KK/2017 zwracamy się z prośbą o przekazanie 

parametrów technicznych fundamentów: 

- głębokość 
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- średnica kręgów 

- klasa betonu 

 

Odpowiedź: odpwiedz jest w ofercie producenta słupów 

 

Pytanie nr 24 

W związku z odpowiedzią na pytanie numer 34 zamieszczonej w WYJASNIANIA/ZMIANA 

TRESCI SIWZ o numerze post. 02/520/KK/2017 prosimy o potwierdzenie że zamawiający 

nie wymaga użycia konkretnego numeru RAL. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga użycia konkretnego numeru RAL. 

 

 

Pytanie nr 25 

W związku z odpowiedzią na pytanie numer 46 zamieszczonej w WYJASNIANIA/ZMIANA 

TRESCI SIWZ o numerze post. 02/520/KK/2017 prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie 

rozbieżności pomiędzy częścią opisową a rysunkową. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kolory słupów będą uzgodnione w trakcie realizacji. 

 

Pytanie nr 26 

W związku z odpowiedzią na pytania numer 49,52,53 zamieszczonej w 

WYJASNIANIA/ZMIANA TRESCI SIWZ o numerze post. 02/520/KK/2017 czy zamawiającym 

dopuszcza zastosowanie rozwiązań katalogowych firmy Siemens dla przejścia szyny 

sztywnej w sieć płaska oraz kotwienia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na rozwiązania katalogowe firmy Siemens lub 

równoważne. 

 

Pytanie nr 27 

Prosimy o potwierdzenie że należy zamontować osprzęt trakcyjny o numerach 

katalogowych podanych w projekcie lub równoważny. 

 

Odpowied: Zamawiający zgadza się o osprzet równoważny z gwarancją nie mniejszą z       

                       W projekcie. 

 

Pytanie nr 28 

W związku z odpowiedzią na pytanie numer 77 zamieszczonej w WYJASNIANIA/ZMIANA 

TRESCI SIWZ o numerze post. 02/520/KK/2017 prosimy o wskazanie które szafy 

sterownicze zawarte w projekcie podlegającym wycenie zostały już zainstalowane i które 

należy pominąć przy kalkulacji kosztów. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował ze sterowania i urządzen, odłączniki sieciowe bedą 

sterowane ręcznie. 
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Pytanie nr 29 

W związku z odpowiedzią na pytanie numer 131 zamieszczonej w WYJASNIANIA/ZMIANA 

TRESCI SIWZ o numerze post. 02/520/KK/2017 prosimy o: 

- wskazanie o które słupy należy przestawić 

- wskazanie pozycji w której należy to wycenić 

- przedstawienie informacji czy konieczne będzie wykonanie nowych fundamentów 

 

Odpowiedź: Dwa słupy pomiędzy torami 30 i 31 

 

Pytanie nr 30 

W odpowiedzi na Państwa wyjaśnienia treści SIWZ  z dnia 21.03.2017r. zwracamy 

się z prośbą o jednoznaczne, merytoryczne,  pełne i zgodnie z treścią pytania  

odpowiedzi na wcześniej zadane pytania i tak 

Zamawiający powinien jednoznacznie podać nr rozjazdów z napędem 

elektrycznym oraz nr rozjazdów z napędem ręcznym , ponieważ wykonawca 

nadal nie może zlokalizować na planie sytuacyjnym rozjazdów  z określonymi 

napędami. Prosimy o precyzyjną odpowiedź na  pytanie nr 1 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wjazdy na tory 31,32,33,,34,35 zwrotnice z napędem 

elektrycznym. 

 

Pytanie nr 31 

Odpowiedź na pytanie 2 i 71 

Zamawiający powinien podać dokładną powierzchnię asfaltu twardolanego do 

wykonania. Ilości metrów kw. nie można określić z rysunków ( układ   torowy i 

plan sytuacyjny) znajdujących się w załącznikach do odpowiedzi . Na rysunkach 

tych podany jest tylko nieaktualny układ torów( 18 rozjazdów +2 skrzyżowania) 

Prosimy o precyzyjną odpowiedź na  pytanie nr 2 i 71 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że grubość asfaltu twardolanego 3-8 cm, obmiaru 

powierzchnimożna określić z rysunków dwg, w wcenie prosimy uwzględnić plac przed 

zajezdnią od ulicy Wita Stwosza pomiędzy torami 31 – 36. 

 

Pytanie nr 32 

Odpowiedź na pytanie 21 ,22, 129 

Konieczność sporządzania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych wynika z  art. 31 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W ustawie tej 

wprowadzono przepis stwierdzający, że zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na 

roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Na  podstawie niniejszych przepisów prosimy 

o załączenie STWiORB 

Odpowiedź: Zamawiający umiescił w plikach PDF opisy techniczne w branżach w 

poprzednich wyjaśnieniach  jako Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
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Pytanie nr 33 

Odpowiedź na pytanie 36 

Odpowiedź Państwa wskazuje iż wszelkie uzgodnienia  dotyczące odbojnic OD1 

IOD2 będą dopiero w trakcje realizacji co uniemożliwia prawidłową wycenę tego 

zakresu prac , dlatego prosimy o  załączenie rysunków odbojnic OD1 IOD2 w celu 

prawidłowego przygotowania oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nalezy zastosować odbojnice katalogowe. 

 

Pytanie nr 34 

Odpowiedź na pytanie 40 

Zamawiający nie odpowiedział merytorycznie na pytanie, dlatego prosimy o 

podanie treści i wyglądu tabliczek słupowych oraz tablic informacyjnych na 

konstrukcjach nośnych. 

 

Odpowiedź: Tabliczki sieciowe  i informacyjne wg zastosowanych w poprzednich etapach. 

 

Pytanie nr 35 

 

Odpowiedź na pytanie 60 

W odpowiedzi powołujecie się Państwo na STWiORB  natomiast do materiałów 

przetargowych tych dokumentów nie załączyliście. Na podstawie obowiązujących 

przepisów prosimy o załączenie STWiORB 

Odpowiedź: Zamawiający umieścił w plikach PDF opisy techniczne w branżach w 

poprzednich wyjaśnieniach, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

określi nadzór zewnętrzny przebudowy. 

 

Pytanie nr 36 

 

Odpowiedź na pytanie 61 i 62 

Zamawiający nie odpowiada na pytania. W udostępnionych plikach :plan 

sytuacyjny jest wykazane 18 rozjazdów i 2 skrzyżowania. Ponadto opis techniczny 

to nie jest to samo co STWiORB. Prosimy o precyzyjną odpowiedź na  pytanie nr 

61 i 62 

Odpowiedź: 18 rozjazdów i 2 skrzyżowania, Zamawiający zleci dojazd z dużego ringu do 

toru36 jako zlecenie uzupełniające nie sprecyzowane w projekcie etapu IV są to 19 zwrotnica i 

3 rozjazd. 

 

Pytanie nr 37 

Odpowiedź na pytanie 69,70,71 
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Zamawiający nie odpowiada na pytania w zakresie wskazania pozycji 

przedmiarowej w których dane elementy należy wycenić  i w  jakiej ilości.  

Odpowiedź: 18 rozjazdów i 2 skrzyżowania, Zamawiający zleci dojazd z dużego ringu do 

toru36 jako zlecenie uzupełniające nie sprecyzowane w projekcie etapu IV są to 19 zwrotnica i 

3 rozjazd 

 

Pytanie nr 38 

Odpowiedź na pytanie 74 

Zamawiający nie odpowiada na pytania w zakresie treści tego pytania. Prosimy o 

precyzyjną odpowiedź na  pytanie nr 74. 

Odpowiedź Zamawiający umieścił w poprzednich wyjaśnieniach ze system sterowania 

należy zakupić od Firmy  BIBUS MENOS lub równoważny 

 

Pytanie nr 39 

Odpowiedź na pytanie 83, 84, 85, 86, 87 

Zamawiający nie odpowiada na pytania w zakresie treści tego pytania. W 

udostępnionych plikach załączonych do odpowiedzi  tj. plan sytuacyjny i układ 

torowy  są wykazane 18 rozjazdów i 2 skrzyżowania, natomiast zgodnie z 

odpowiedzią na pytanie 1 przewiduje się do realizacji 19 rozjazdów i 3 

skrzyżowania 

Odpowiedź: 18 rozjazdów i 2 skrzyżowania, Zamawiający zleci dojazd z dużego ringu do 

toru36 jako zlecenie uzupełniające nie sprecyzowane w projekcie etapu IV są to 19 zwrotnica i 

3 rozjazd 

 

Pytanie nr 40 

Odpowiedź na pytanie 90 

Z odpowiedzi Zamawiającego wynika iż dokumentacja jest niekompletna. 

Prosimy o załączenie kompletnej dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: Zamawiając nie posiada innej dokumentacji  wykonanej przez Biuro Projektów 

Komunkacyjnych. 

 

Pytanie nr 41 

 

Odpowiedź na pytanie 97 

Zamawiający nie odpowiada na pytania w zakresie treści tego pytania.  Na 

rysunkach tych podany jest tylko nieaktualny układ torów( 18 rozjazdów +2 

skrzyżowania), natomiast według „układ torowy pierwotny” są wymienione 

podrozjezdnice drewniane, podtorze z płyty żelbetowej i nawierzchni asfaltowej. 

Jaką ostatecznie konstrukcję torowiska należy wycenić. Prosimy o precyzyjną 

odpowiedź na  pytanie nr 97. 

Odpowiedź: 18 rozjazdów i 2 skrzyżowania, Zamawiający zleci dojazd z dużego ringu do 

toru36 jako zlecenie uzupełniające nie sprecyzowane w projekcie etapu IV są to 19 zwrotnica i 

3 rozjazd 
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Pytanie nr 42 

 

Odpowiedź na pytanie 98 

Za jakość dokumentów  stanowiących SIWZ w postępowaniu przetargowym 

odpowiada Zamawiający. Jeśli mimo iż wynagrodzenie będzie ryczałtowe zgodnie 

z zapisami SIWZ  Zamawiający zdecydował się na zamieszczenie przedmiaru 

robót w dokumentacji przetargowej i wymaga na ich podstawie załączenia  

kosztorysu ofertowego to powinien  dołożyć szczególnej staranności aby te 

przedmiary robót w pełni odzwierciedlały opisywany zakres prac przedstawiony 

w dokumentacji projektowej. W związku z powyższym wnosimy o aktualizację 

przedmiaru robót na podstawie którego ma być załączony kosztorys ofertowy. 

Odpowiedź: Zamawiając nie posiada innej dokumentacji  wykonanej przez Biuro Projektów 

Komunkacyjnych 

 

Pytanie nr 43 

 

Odpowiedź na pytanie 99 

Zamawiający nie odpowiada na pytania w zakresie treści tego pytania.   Prosimy 

o precyzyjną odpowiedź na  pytanie nr 99. 

Odpowiedź: 18 rozjazdów i 2 skrzyżowania, Zamawiający zleci dojazd z dużego ringu do 

toru36 jako zlecenie uzupełniające nie sprecyzowane w projekcie etapu IV są to 19 zwrotnica i 

3 rozjazd 

 

Pytanie nr 44 

 

Odpowiedź na pytanie 102 

Zamawiający odpowiada  częściowo na pytanie w zakresie treści tego pytania.   

Prosimy o załączenie przedmiaru robót z wprowadzonymi korektami w zakresie 

tych prac. 

Odpowiedź: Zamawiający usuwa tą pozycję z kosztorysów. 

 

Pytanie nr 45 

 

Odpowiedź na pytanie 106, 107 

Zamawiający odpowiada  częściowo na pytanie w zakresie treści tego pytania.   

Prosimy o załączenie przedmiaru robót z wprowadzonymi korektami w zakresie 

tych prac. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dane z poprzednich wyjaśnień Biura Projektów 

 

Pytanie nr 46 

 

Odpowiedź na pytanie 108 
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Zamawiający nie odpowiada na pytanie w zakresie treści tego pytania.   Prosimy 

o precyzyjną odpowiedź na  pytanie nr 108. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dane z poprzednich wyjaśnień Biura Projektów 

 

Pytanie nr 47 

 

Odpowiedź na pytanie 113 

Zamawiający nie odpowiada na pytanie w zakresie treści tego pytania, natomiast 

odwołuje się do dokumentów w których brak słowa o przytwierdzeniu do 

podrozjezdnic betonowych   Prosimy o precyzyjną odpowiedź na  pytanie nr 113. 

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje dane z poprzednich wyjaśnień Biura Projektów 

 

 

Pytanie nr 48 

 

Odpowiedź na pytanie 115 

Zamawiający nie odpowiada na pytania w zakresie treści tego pytania, natomiast 

odwołuje się do uzgodnień w trakcie realizacji. Jak w takim razie Wykonawca ma 

prawidłowo wycenić to zadanie jeśli niektóre uzgodnienia będą dopiero na etapie 

realizacji   Prosimy o precyzyjną odpowiedź na  pytanie nr 115. 

Odpowiedź: zastosowastosować w hali szynę tramwajową z rowkiem 

 

Pytanie nr 49 

 

Odpowiedź na pytanie 117 

Zamawiający nie odpowiada na pytania w zakresie treści tego pytania.   Prosimy 

o precyzyjną odpowiedź na  pytanie nr 117. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować zalewkę z masy 

bitumicznej do torowisk tramwajowych. 

 

Pytanie nr 50 

 

Odpowiedź na pytanie 120 

Zamawiający odpowiada  częściowo na pytanie w zakresie treści tego pytania.   

Prosimy o załączenie przedmiaru robót z wprowadzonymi korektami w zakresie 

tych prac. 

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiając nie posiada innej dokumentacji  wykonanej przez Biuro 

Projektów Komunkacyjnych. 
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Pytanie nr 51 

Pytanie dotyczące żurawia 

W związku z brakiem parametrów technicznych dla żurawia przyściennego 

prosimy o podanie następujących parametrów: 

kąt obrotu wysięgnika? 

sposób obrotu wysięgnika: ręczny, elektryczny? 

rodzaj wciągnika:  ręczny łańcuchowy, elektryczny łańcuchowy , elektryczny 

linowy? 

rodzaj wózka jezdnego wciągnika: swobodny, ręczny, elektryczny? 

sterowanie: z kasety przy wciągniku? kaseta na niezależnej firance kablowej? 

bezprzewodowe- radiowe? 

grupa natężenia pracy? 

kolor urządzenia RAL 

warunki pracy: normalne w hali ogrzewanej? 

napięcie zasilania : 400V / 50Hz/ 

 

Odpowiedź: 

-  kąt obrotu wysięgnika 180º 

- sposób obrotu – elektryczny 

- rodzaj wciągnika – elektryczny 

- rodzaj wózka jezdnego – elektryczny 

- sterowanie: z kasety przy wciągniku 

- grupa natężenia pracy -  lekka 

- kolor urządzenia – zółtu w czarne pasy 

- pozostałe dane rys 2_420x12-00 i ops tecjniczny Faza IV 

 

 

 

 

 

Przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert. 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną 

cześć SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian. 


