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Wykonowcy biorgcy udziol

w postQpowoniu
udzielenie zom6wieniq publicznego (sekorcwego)
prowodzonego w trybie przetdrgu nieogrcniczonego no
wykononie inwestycji w systemie ',projekuj ibuduj,,
pn, i " Przebudowo liniowej inlrcstruktury
tromwoiowej
w Czestochowie (odcinek 7,2,J,4,5o,6)',, stqnowiqcego
czele projektu pt, ,,pzebudowa liniowej infrostrukiry
tramwajoweJ w Czestochowie (odcinek 7, 2, g, 4, Sa, O)
otoz zqkup tdboru trcmwojowego no potneby
trcnsportu publicznego w Czestochowie"
o
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Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4
roku _ prawo zam6wie6
publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. j,579), zwanej
pzp,
dalej UstawE
ZamawiajEcy _ Miejskie
Przedsiqbiorstwo Komunikacyjne w Czqstochowie
Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnojciQ,
informuje, i2 w toku postepowania o udzielenie zam6wjenia publicinego
(sektorowego)
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
no wykonanie inwJstycii w systemie
"prolektuj i buduj" pn,: "ptzebudowd liniowej tnfrcstrukury
trumwojowej w Czqstochowie

(odcinek 7,2,3,4,50,6)',, stonowiqcego czQii projektu pt.
,,irzeiudowo liniowej
inlrcstruktury trsmwqjowej w Czestochowie (odcinek l, 2,
3, 4, S;, 6) oroz zokup tdbotu
ttamwqjgwego nd potrzeby tronsportu publicznego w Czqstochowie,,,
w dniach 24,25, 2g

slerpnia; 04, 05, 08, 11, 19, 20, 2L, 22, 25,
nastepujace zapytania do treSci 5lWZ:

2j

wtzeania i 05 paidziernika 2012r, wptynely

l. ZAPYIANTE 1z dnia 24 sterpnia 2017r.:

1.

Odcirek 3 - torowisko. Lecznd dtugo(a rorow nr 5 (1gsakmtp)
i nr 6 (1.9s2kmtp) zgodnre r ptanem
syr!acyjnyrn (koncepcja arkusz 3.1 3.4) wynosi 3.906kmtp.
Zamawiajqcy w cze6ci o;is;wej pFU okrestit
dlugoif tor6w przeznaczonvch do carkowitejwymiany erement6w
skriiowyctr i regutacl na
3,940kmtp.

Prosimy o wskazanie prawidlowego zakresu.
ODPOWIED2 ZAMAWIAJACEGO:
Prawidtowy zakres to 3,940kmrp

2.

Prosimy o pnekazanie warunk6w r6wnowa2nolci
dta opisanych w pFU (koncepcji projektowej) rozwiQza

oDpowEpZ zAMAWtAJAcEGqj
ZamawiajQcy podtrzyrnuje zapisy StWZ

Przedmiotowa inwesty€ja prowadzona jest w systemie ,projektuj

i buduj,, w zwiQzku z rym po stronie
wykonawcy na etapie projektowania nateiy wtajciwy aou,i.
maieriarOJ ,:ytycil. L *n"*:,
sposob ich zabudowy, zgodnie z€ s2tukq budowtanq
iobowiarujacymiprzepisami.
"ra.
W odniesieniu do moitiwojci srosowania fozwiEzai rdwnowaZnych
pFU,

sto5owaa bedziepowszechnie obowiQzujQceprzepisy.

*ik"..ny. *

zamawiajQcy

starai, aby opis przedmiotu zamdwj€nia
ilTj:11:-"
.d"l"trl
rownowaznych.
Jeieli zdaniem wykonawcy

zapewnjat dopuszcrenie ro:wrEzan

ist
co do kt6resoJ konkretneso rozwiQzania
opisaneso w pFU, zamawar.r
oriii"l"rl-rT.illwQtpriwoEci
zamawraJacy zwraca uwage na tre6d art_
30 ust. 5 prawa zamdwiei publicznych.

Prosimy

o

potwierdzenie koniecznojci zabudowy prryrzEd6w
wyr6wnawcrych

wskazanie lch tokatiracii.

w

torowrsku oraz

ODPOWIED2 zAMAwIAJAcEGoi

Paedmiotowa inwestycja prowadzona
iest w systemie,,projektuj ibuduj,,w zwiezku z
tym po srronre
wykonawcy na etapie projekrowanja jest podjecie
ou"yzli o loniecznisci za;;;;";;'
orrrrreoo*
wyrownawczych, rgodnie ze sztukQ budowlani
i obowiqzujqcymi przepisa mi.

W PFU {pkt. 1.3.1.0 ZamawiajQcy okre6ta, ie
,,wszystkie zwrotnice naiazdowe nateiy wyposaiya
napqdy elektryczne lub napedy etekvo-hydr,"rli.rn"
.t",o"anJ ooi,rl",""io*"".
i"o"""r"sn,"
-"'o**i",d*",",
wymienta tytko napqdy etektro_hydrautic."".
,r*,ry

w

I_l:li:: :3t.,

,"

zamawtaJqcy dopuszczd stosowante naped6w
..-Fr-,- el
!,ektromagnetycznych i etekrrohydrauticrnych.

OopOwttoi ZarUew|a.teCtcO,.._

ZamawiajEcy wymdga 2astosowania naped6w
elektrohydrautic:nvch.
5.

zwrotnic za pomocE
dwukierunkoweso svstemu
rviiiwlq uwu^rEluflKowego
systemu
iir1"',iil.';1l,ii"i]"1'T:l:::l,:ll^1':
::::"-:nia o podanie
czesto|iwojcj-2,4(
szczes6t6w
rozwjEzanja
jakie
jest
wvkorlvstvwane nr7a, 7,
,--,, l!i: l,*'.Tl
;'d: ; ;;';;;;."f
radiowego dzialajEceSo na

l,l:iliH:ijffi

::,'j:.1:],",,,"1::::"lr:'"t-."i!.
wystarczajEce dra Mascrweso doboru
:T:xj]jx""T,,r::."::.:l:iesr
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACIGO:

urzedzei.

ffi

;;'31H"'jiiJ;:j

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy
StWZ i pFU.

Pru {pkt

l3 e) zdmawraiEcv

1 3.7

wymaea zastosowanie wy3wietracza
zderiniowan,e runkjonarno3cj. tej
ooP,lffinzastosow-ie innego typu klawiatury
/ wyiwiedac.a pod
k,aw,aturq. pros,my

o

z minrmum 15

klaw;,;;'';;;;il;":

krawisrowq

;zy zamawiajqcy
warunkiu, ,pJniJni" oc,"ti*"n"j

oDPowtEDi zaMAwtAJAcEGo:
ZamawiajAcy podtrzymuj€ zapisy StWZ pFlJ.
i

tur":"le

wymasa

ujednoticenie typu kawiatury z klawiaturqjake
::::1^].u-:l.f
zostanie
prze? dostawcq nowych tramwejdw
(pojazdySzynowe
PESA

7.

PFU^,(pkr

i3713h)

zamawiajQcy

*yr"C"

:ll

zamonrowaoa

Bydgosrcz S.A.J.

system srerowania byi komparybilny

ill"i:l[,?!iiiffiil,iiil,i.j,.li,1"liiill'r't"j

z

r"'u"poa'"si;"'lil,"i".i"*" napedem

QDPoWIEDZ zAMAwIAJACEGo:

"*,',

zamawrajQcy podtrzymuje zapisy StwZ pFU
I

8.

Ptl/-hkt

1.3.7.1

::"dl:::j',::

t

l7)

ZamawajEcy wvmaSd dostarczeni:

"""'ern

co najmnjej 17 komptetnych nadajnrkdw
czv narezv ro rozum,ec
Jako .r7 nadajn,k6w dostarczonych rQcznie w rdmach

oDPowtEoZ ZAMAW|AJAGEGo:
co naimniej 17 kompretnvch nadajnikdw
do remontowania w jstniejacym taborze

i*fiujl?Jt*t
9

(pkr' 13.7.1.18) Zamawiaiecy wvmaga
aby: ,,szafe stefowania dostarczyi wraz
z nrezbednym
oprogramowahiem stuiacym do ,on,,of-ol:1,.,
,t"ro*"niu'.iro,'ni.
,"in.,",o*"nYm
xomputerze Zamawiajqcego wvkorzvstu
nl
rQcze swiatlowodowe lub kabrowe
do wymr.ny
r"ro.."";,
PFU

,v*".,

oo'iei.r-''..lii

;'"::ffirtlli

m.onitorowaniestanL,zwr"i"i.,,".*""'i'""*r.1",?r,,ff'"":l,.";_:i:Tljffi:::"r,:il,jilrT,l*"j

:::iffi',JiftTl?:f,l111iiXl]:,llf:Tiyi,:vch komunikaciq r'i"'*"i,*,oi"i."r "o*o
zadan a porEczenie *'."i*,.n' ,,li
,,",,illlll.:1ifilii'.: ;:f.,fl ij# ffilf;fi#ffii""

kablowych? Je6ti
z

nie,

ww. oproSramowaniem?

to w jaki sposob zapewnia lQcznoja poszcze86lnych

szaf sterujecych

ODPOWIED' ZAMAWIA.IACEGO:

opra€owani€ dokumentacjj projektowej systemu
sterowania

i

komunikacji pos.czeSornych szaf

.
sterujQcych zwrotnjcami bedzie tezato po
stronie projektanta driatajeceg;

10.

PFU

;;

,i".Jnl"',rvr,on"*.v.

(pkt 1.3.7.1.19.a)

zamawiaiQcy wymaga, aby zaprojektowaa
system monitoringu on_rine dra nowo
o okreilenie itoici it;'katizacjj istniejEcych
napqdow zwrotnic, kt6re nate2y wtqczya do ww.
systemu.
ODPOWITD2 ZAMAWIAJACEGO:
Wykonawca na podstawie pFU ma za zada n ie
projektu zgodnego 2 zakresem oKrestonym
,opracowanie
w PFU. w projekcie nateiy wskazaa itoji naped6w
j ,*rglednii
aTiyrt"'.r 1"0n"; otni";q."]
zwrotnicy nie bqdEcej w:akresie przebudowy (przystanek
Estakada).

proiektowanych

i

istnielecych naped6w_ zwrotnic. prosjmy

p;zG;;

(Of,

1.3.7.1.19.a-g) ZamawiajEcy wymaSa, aby
system monitoringu spetniat tyrxo podstawowe
:!,
" pa.ametry
oprogramowania nonitorujEcego.(np. konieczno<a
recunego tq"rJ"-siq prre, ope.atora
z ka:dym konkretnym sYstemem st(
i
odc2vtvwanie jeso parametr6w poprzez
przeszukiwanie kotejnych zakradek lrbtl^:::lt-,-':!"t':

sr,tro*at,trua"

e.niem

Prosimy o

il;;;,#:ffi:::.;;

;"iff:..""jl:|rlHilliffi .f iil"1lli

czy zarnawiaiqcy oczekuje systemu monitoringu
.odpowiedi
o takiel
wrasnie bardzo
'-ioii"rr6*go
ograniczonej
funkcjonatnoftt, czy systemu
,"io.iy"ni"
o"n"
. "uto.ity..n"go,
z monitorowanych urzadzei bez koniecznojcj.tqcrenia.iq.
n;i
pnez o;;"i;r":-r", prezentujQcego
operatorowi syntetyczne informacje o s!.nie
wszystkich urz4jzeri, w tym alarmow, uszkodzeri,
nlesprawnych
ogrzewa,i itp.?

ODPOWIEDi ZAMAWIAJACEGOI

Zamawtajacy wymaga wykonania autornatycznego
systemu wizualizacji danych ze zwrorntc zgortneSo

zpFlJ

12. Zgodnie .,,Rozporzqdzeniem [4inistra

tn

d;*,;;;,;;; ;;;;;*i:"#-$1".rfl:i,,li;:i#,:1"il;"'#:-1":ffi:'ffi';
-i'"*i"r"i
t'udowranvch ora? programu funkcjonalno uivrkowego;
noza.iai c
rorru or,orr"rn,
runkcJonatno_utytkowego, g 19. 4 mar
za*resu rormy

wycenypracprojekrowycn-*.r,"j:':ijji:r;:::Jr::

*::,i*"rai

erementv ni€zbqdne do

at kopiq nopy zosadniczej,
b) wyniki bodoi gruntowo-wodnych

c).

no terenie budow dro pottzeb posodowienio
obiekt6w,
zalecenio konserwotorskie konsetwdtoro
zobytk^w,
inwentoryzocjA zieleni,

d)
dtnost'e.ry do ondthv ochronv powietrzo
'' tuoeKSpertyzy
i::::.1'!::1'"z ":"czwzczeh
zokrcsu ochrcny irodowisko,
-- poniory ruchu drogowego,
,).
hotosu i innych uciqiliwolci,
E tnwentoryzocje tub dokunentocje obektow budowtonych,
odbudowie, rozbudowie, nodbudowie,
rczbarkon

o
'.:::1,::
i::!:"n .",hnotosicznych,
urzqdzen 'noziemnych
podziemnych

i

nl

t"t

Fieti

,"."ri"i

tok2e wskozonn

oroz pasiodahe rcpofty, opnie
podlega)q one przebudowie,
ronrrrurrl,,
,o"oo*on,o

* ,rf*t"'oliin,rirrur,
,o,oi,"ii",io. ioii),o,"

otoz obiektow przewiozrcnych

uwo ru n kowo n io tyc h ro z b i 6 re k,

poto2unienio, zgody tub pozwotenio
o
obtektu ero istniejqcych ,1"r, *ooor,o[11

*1'ulU

d; .;;;;;, t

ewentuatne

techniczne i rcolizocvjne zwiqzane z p^vlqczeniem

..wymagaitetetechnioiyci"";;;;,;;;;;;liv;::r:i:;,ffi,;[:1":::f]:,,
uzupelnienia materiai6w pRetargowych
o

sozowvch, enersetycznych

co

aj
r

tqczenie AXTUALNEI mapy zasadni(zej jnfornaclq
z
o dacie aktualnoici

ord przyktadu na mateflaje z \irarunkan

niewidoczne

na e.,"k"..n"i

;;;;

;;l,l;'.hn;:llJ _*rlffi-"ir"#: "l:.:ir"::11;i:_:,::lK?i

.i"1r"." ,*"i.y1ny,n
okolicznola takd podwala ?atorenja zwiqzane
: okreSlentem
,"r,",".;i
I unremoitiwia wtaiciwe ich fozpoznanie
, wycenq. no,ti"znost ta
.o.t.f"-pr'.-Jd-s,"*iont"
, n" ,"ruczn,*u ,
do niniejszych pyta6 (za.naczona kotem
z napisem,,Urat OUf",, n" rvs r<oniep"ii.-'-

.

od pgwyrszego, mapa powinna uaw.eraa
w wersji papierowej njebieskie pieczecie jednostki
l:::le,z-l'l:
jeJ
wydajQcej 2 data przeka:ania tub do
oeekujemy zalEcz"nf" oj*i"a.r"n;-d;-r;"irji
numeryczn€J
o jej

.ktuarnorci na duieri pneka:an'ia

["J;;i""""'",-

",*;,i;;;;-p;;,";r"lciwy

olrodek

ODPoW|EOZ ZAMAW|AjACIGOI
Rozporzadzenie nie precyzuje aktualnojci.

iJ".ff

*,".*.;*,*,J

il::#:;:,;ffif:'i.##ii:J.,#:i:j.;::1i""[,.".,;fl

T#:

Niezaleinie, od wymogu breku koniecrnoici

0.,",. ,,,*,, ."',*,i,,,;;jffi;luli.o;il',".Tiil:;"jjiiX1il;'J"fi.,lJ'..,,""J,,;::,::i1.,'J$;
Inrasrrukture, co stanowr
Swarancje akrualnoJci si*i o"*i ur.n+ ,,riii r'"""v
lrt Jrii".*i",",* g*.,
posiada aktualnQ
Inwentaryzacje wtasnej infrasrru*tury.

uo ooowrQzk6w Wykonawcy nateiato
bedzie !aktualizowanie mapy zasadniczej
dla potrzeb opracowanra
komptetnej dokumentacjj proiektowei.

Olre-itenre'kopremapyzasadniczel,;jestokrelleniemjednoznacrnym,adodatkoweww.ocz€kiwania
wytonawcy w tym zatresie sa nieuzasadnior

::t1yi11:;

i;

Illi:ff T#flllliiil3iii";r","
+;#";:#;l'i"H: i::#f
,ru

lli:.i'jfl::fffi""ii:il;:J€mach
bJ

opracowanie

ovruv

u,"iv,l",n.ir"

"ffif,.1"*,o*"n,",

Uz(pelniente i poprawq dokum entacji
Beotechnicznej:

I",JJrT,:::il11",,::::::.:"::..

g::l:":q"tm

zawarro rosowe rozmjeszczenie orworow

wrsM (amwarowego,
3i"j"iiJ,i,i?;1;l#1?':"'i:i"i"i**;l*:'"ooii"t'",*J"*"';ffli:ind:ffJ!;
potral
jako

co w ocenie ProJektanta nie pozwala
na

warunkow sruntowvch.

otw.rv h^u,i"--

!8: ]"*':lu
*;;,,".ff

^..,'fy-ili:
:I, l:*:i:,T.;

wiarvSodneso ir6ora

oceny
; ilffi ffiffilil:"il
il;;;TJil#"iJ":li;:f"::

ffi::il',:'-:'TJ*,:'y',i.";^1::l',
jjil::l"l'il:iL*1 #:,JI1i:l;.;i"
rag,nent opra.owania wskaz;;;',i.-il"X;,Jt,
"y..r'r4
;|"],.:

przebregu).zatqczony

f

W pfzekazanym opracowaniu geotechnicznvr

stn",""*;;;;;i*i;l"1iiii:.:T:l1Hl:,3l:f:

d,osowyrh {zardwno
rrrntejQcego oraz przy,qcte

rolwitla,i

proie

#:ffi"_:: jj::f:i.Tl

tT**:1",n$:""#iillF:,',;1fl :::";:T",:t*,i.T:::1",#;lyi"t" ;*i::;

W

przekazanym oprdcowanlu geotechnic2n
ym brakuje ro:po2nania geotechnic2nego
lokalizaaji
Przeznaczonych ne posadowienie

budynk6w.

Opracowanie geotechnictne zawiera otwon
w2dlui vasY lub w bezpoirednim sQsiedztwieopracowanie rgodnie z z"o*"r ,oroo""rj^lloL1cze
na ceru rozpoznanje erunt6w
"na t€renje budowv
dla porrzeb

po;do;i;;;il;;*;;;l:;""'"

i

obejmlje nne obiekty n,,

'"

,r,* *.*ou" ,'""i,f"u"-*::':::,,,:"yjfl*:li"fj;:

prawidlowe. ZalQczone opracowanie
ma wst
kt6re.sq iednakowe 0.,
?naczenta dta rozpoznania
8r!ntowo-wodnego.

lj::J:::Hl:fl

,".*,nL,"","o"li'i::'JiTy,i::1"fiTffi::,"iil::,l,ffiif},ili

c)

Do postqpowania nie zalEczono zalecei
kon
Inceren;r *"u,.,.v"0;ei"

ji#j,j;?jfl,H:",'.ir"j-"

llolr!{oJraku
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Pozyskanie ewentualnych zalece,i
konserwatolrskich
na erapie prac

projektowych.

o,

jest

w spos6b
i"i:i]:l]i:-tl"1"*''nkonana
z orzewostanem
w terenie, poniewd:

zabvtk6w rub jednornacznej

konse*atora zabltk6w leiy po stronie wvkonawcy

uniemo2riwiajQcy identyfikacje wykohanego
opracowania

t"tu"zono do niei niezbqdnvch plan6w svluacvinvch
z tutq.ronugo ,"po.r, . *irl'*,!r""'"
*i"jr',
wvnika mjn b'ak zrnwentarvzowinvctr
na odcinku r' co w iwierre zmian
drzew
,*,rr" *"""1'91.i91]]powoduje inserencjq w IttnrejEcv
dtzewostan
,.a pqtlii reldoda-Niri
nie

ponrzej.

planowanym
".i;;;i,;;;o",]."#'elrv.,neso

do zabudowy skarpQ pokazano na
zalEczniku

\r'li

II
ll
€ Ei,

*q$.ll
,;rfr

Rys.

pqfla Fietdorfa Nila

Powyisze podwaZa jakoja materialu
zwiaza
ziereniq, drateso'r',"
;;;:;""t"

z

"liri.i"i

t

moitiwo{ciq wvcenv zakres! rob6t zwiqzanvch

r.rivi,*c",;;"J:'";:,1::::,11;:rj";:j:ll#:i;;"":,HT;:xffl
::11:".:11"r*sr"^r"
inweny(Jr z opracowdniem

prow_adzonej

jedno2nacznie wskazujqcym
na wystepowanie drzew, krzewdw

na prandch svtudcyjnych oraz tabetarvcznvm
z€!

OOpOWtfOZZnruqWtaleCt

O.-._.,-,,,,,<itawen,F.r.c.

stanuordzgdtunkdw

ZamawiajEcy zaleca dokonanie wizji
tokatnej w tefenre przed zloienrem
ofenv.
e)

iii-j!!j::l:_:*itil"":;i":"."*ffi."':t;."'ff;",:,.",'jil:j"""::;l;"i-"J,#,ff::
rnrormacvjnej Przedsie*'ie"r"
"''
pruno*""";

dr"
r"*",;;;.
il#ff:liffi;ffil1tv
Iff :,Tff ff ::":"::.'#1 :*:Hi:Hifl .:il[ :ffi:::j.i,i:::l,t,,.:il, podstawje ktdrej
udostqpnit jako

i":l'i;;i,i'Jl*t
;:*ff"Jff::';"

*

*iQzku z powviszvm zamawiajacv uznaje za belzasadne
ponowne udosrepnianie

**siewziqcla
'ostanie

udostepniona w},konawcv reati2uiqcemu
zam6wienie na ieso

nateiy pomiary ruchu drosoweso,
:;.^i::,:T]ii,:.h:"d
-t"*'';uteso na etapie oc2ekiwanvcr

hatasu jinnych uciaitiwoj€j okreeonych jako
erettriw rearizac;i inwest o:i,

llllliijr"*

".""*""r*;"r" ,,."

ooPowt€pZ zAMAwtaJAcEGo:

jest

:f:lly:l]"l

osjEgniecie
.zamawrajqcego
wroroakustycznej
emitowanej pr2ez ruch
str,;ceniu c.as, p,ie;aia;.

.

efett6w

potegajQcych na: ograniczeniu energti

zwiqkzeniu komrortu podr6iowania oraz

;il#,;ri:;":':lwarowv'
-;;;il;;;:"siT:'"1#iiT:y,1',:liiilXilTii#,,"j::il:l#::
::::lt:t
: atT.*;i1"-efekt6w
uzyskanra oczekiwanych
rostatv
,"*".t"

X]j:ilTfl;,:l::"-*iecia

:il;l"Jilt;;"r:,T"ffie
''Pomiary ruchu

woiercie.,,
g)
.
.
.
.

i

"

K"raj"

,i"rr"av;"i" prr"a'..,'#,e"".

rostanie udostqpniona wyronawcy reariru6cem,.i

art

,..iii""r"

n" ^"u,
;qo

38 ust 4 ustawv PzP, modvflftuJe zalEcznik
nr 2 do srwz lmianv do pFU

halasu naleiy wykonaa na erapte prac projektowych.
Koszt ich naleiy uwzglqdnla

oo postqpowania zarEczva nareiy inwentaryzacie
rt,b dokrimentaciq obiekt6w budowianych:
Znajdujecych

siq w

;iffii?ff|j#[f

bezpoSrednim sqsiedltwje tub fofi.ii
. ,o-*irf.i"ln .ramwalowym,
konstrukcji ietletowvcn, to.or wierr-ofiaiiowycn,
"porowvch,
rr,czo*ycrr

Budynku parteroweSo wraz z wiatq
o konstrukcji stalowej zlokalizowanej
ne pqfli Fieldorta Nita,
Eudynk6w zajezdni w miejscach wtqczenia
uktad, to-l/l/"Co itr"t.yin"go,
Oraz innych obiekt6w, w kt6re pjanowana jest j"g"r"*p

*.*qrl"

. |.l"lizowan4 tn*e".yc]q.

Jednoczejnje prosimy o wykreitenie iako
niezasadnego zapisu 2.2.2 pFU f)
pftystqpjeniem

do jokichk;fui

,,p.zed

:

":;;,:";:::: ;:
r ;': ::"w,
::j:;i
n
{i',Yr,
ml
tt
ii:i
i'
'
;r:;;i;i{,':i;f;:,;;I:{,!:;:::i:#::":::::#:::"1,i;,,
i;':

:'::::,::

"

roni"*"i oro"iq;k i"k

-

-

ODPOWIED2 ZAMAWIAJACEGO:

Na potrzeby postQpowania Zamawia
inrrastrurturq technri;nq

o;;;;;;"-:;iTL,:;:T'J,"ii::iJ[ ;fHfl,,,T:j;i'J;:J",:',l.:],.,

z pkt 2 2 2 f)
intenciQ zamawaiecego bvro,
ie od momentu
:^lr:"
reaheso wejicja przez wykonawce
pFU,

przygotowanra,

przygorowania pFU do

ogto;r;L, ,o.r,,rygn,q.r",
"i..:-ro":*
wvkoftwcv
pracu 1"a1",
b'oo*v)
uprvnii
ni*ui tiit!*s.i"
i""r:,i:i#' :H-;J.'r'"'i:2ania
'o:"
'L,ie,v.

; *, jy:.;"""i:],".;;,li:..y";::l.iji::::i:?.*".,".,"J""',il'*" J:li'::H#"#&';
"yron.ni""*.*r.".1irnil;ili,J,""#lii'!i",i"iiii"J,,j'i;,ilIffi,.Tl#:ff"flili:;
aoy wyellminowaa szkody powstale
a ktore moglvbv

n)

byi pr2ypor*"n"

*rt o.,l*"lf,t"t'"

przed rozpoczqciem rob6t przer
wvkonawcq

zalQczvi nareiv porozumrenia, zgody
rub pozworenia oraz warunkr techniczne
l:-^f:::t.,"""1"
r.rearzacyjne zwiEzane z przyiQczeniem
ooiektr.r
ritnia+vch
*ro",iig""rliji""n,."i"r.,,,
oeprnyrh, gazowph, energetycznych
_do

itetetechnicznych

il.,

or., arog,"rno.io'ii"i.r,, aor";o"v*,

zamawiajQcy zalaczajQc ljste jednostke
odplwiedzialnych za !zgadnianie dokumentacJr
przywoJaneso warunku Rozporzad:enie,
a tym samym nie zapewhil

rro

nje spelnjl

mo2liwolci okrejlenia zakresu rob6t

trlrn.-lofostepow?nia nie zortaly zalqczone warunk, odtworzenia
nawi€rzchnrlezdnt tchodnikdw oraz
war unk I przytEczen ia nowych rjstnrejEcycn
obrekrow budowtanych

ODPOWIEDZ ZAMAWIAjACEGO:

).

ZamawiajQcy zalacryl jako zaiac2nik nr
3_do S|WZ warunki 8€stor6w obcych, a powolany
wyzej wykaz
przekazat w cetu utatwtenia kontaktu
Wykonawcy 2 gesroramisieci obcych

n;

"i+f-"

pi"l"*,"*""i".

13. Prosimy o jednoznaczne okre6lenie zakr esu pnebud'iw
sieci uzbroj€nia podziemne8o na ,alqcronych
pranach sytuacyjnych.
oDPowIEoz zAMAWIAJAcEGo:
Przedmiotowa inwestycja prowadzona jest
w_systemje,,projektuj ibuduj,,w zwiqzku
w^vkojawcv na etapie projektowahia jen okejrenie5:.*eor"*v.ri.rrJ*
podzremnego, zgodnie ze sztukE
budowlanQ i obodqzu;qcyml prreplsami.

14. Prosimy o potwierdzenie akt!atnojci warunkdw pftez
oDpowtEDZ zaMAwtAJAcEGo:
Zamawiajecy ok.ejtit swoje wymaSania
w SlwZ jpFu

-'

r rym po stronie
prr"rlaoluv r,".,r.o|,ol"ni"

czas realizacji kontraktu.

15. Prosimy o potwrerdzen,e. ie rdkrer robdt
rt wskaz:nv
wskazany *
w *..,^r..r
warunkach nie ulegnje zwiekszeniu na
etapie
uzgadnrania dokLrmentecjiprojektowei.
oDPowIED' zAMAwIAIAcEGo:
Zamawiajacy okrejtit rwoje wymaSania
w stwz i pFU

15. Prosimy

o

potwierdzenie,

ie na zakresie inwestycji.

nie wystepujQ linie napowietrzne wymagajqce
uzgodnien rozwjazai projektowych badi
Dc
Przvskjwania
dodatkowych
warunkdw realjzacitrob6t.
'

oooo*reoZ zorrrluira.raaiol'

-"'

ZamawratQcy okrestitswoje wymdgenia
w S|WZ, pFU
zdmawraJqcy zateca dokonanie waj, lokatnet
w terenie przed zloienrern olerty.

tt

:ffi:ll,:#iT;::l:Tlandwr

okreilenja trybLr realizacji rob6t.
oDPowtEDZ zAMAwtaJAcEGo:

jednoznacznie okreironym
zakresem Inwestycji, co
iest nrezbedne do

ZamawiajQcy okreitjl swoje wymaganja
w stWZ i pFlJ

18, Wobec

czas6w realizacji dokumentacji prosimy
o wyjajnieoie, czy Zamawiajqc.y
,zaloionych
uwarunkowah
{w lwietle
zwjEzanych z rozliczaniem projekt6w unijnych)
dopuszcza realizacie jnwestycii w trybie

zgioszenia rob6t w pasie

drogowym?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zarnawiajqcy dopuszcza r€atizacjq inwestycii
zgodnie

2

obowiqzujQcym i przepisa

19. W przyoadku redt"dcj Inwestycj, w trvb,e pozworenir

(uchwalonychiucnwaLny;ri;;;ilil;:;':J;j];'.:".','"I""*?ifir

**,.r

m i

o okrelrenie stanu

Mpzp

oDPowIEDz zAMAwIAJAcEGo:
Stan MpZp naleiysprawdriC w odpowjednim
urzeo:re.

20. w przypadku reatrzacji inwestycji w trybie
d_ecy4io rezwltenju na realizacj€ inwestycjj
drogowej prosimy
numer6w dz,arek
pnewidzianych do podziatu

;J".Xi:ir.

_

"i".*a",vii

a"-p"lvrrrnja w

ramach

istn'|erQcvm sradae zama*aiqcv
nie pnewiduje
;:'J,1ffii::r:fi:frf;,i:iX'1,'Jn"'::i::.w
o prolektowanego przebudowywaneSo torowiska

poza zakres

opracowania.

21. Prosimy o okreslenie warunkdw realizacii

s,;:8..;;.;ffi;:;ili.T,l#'.#X,,i:j'i,,',i"i![X1"i?i::fi

:-,t:111"
ilie
zarozen reatizacji

nie wyidzie

##ff#;
po.ronny.t

rob6r w cetu zapewnjenia bezpieczehstwa p;acownik6w
o."r'o,rOO
(pasaier6w), znajdujqcych siq
w sytuacji utrzymanra ruchu na ptacu budowv.

oDPowtEDt zAMAW|aJAcEGo:
Wykonawca ma obowiQzek przedstawia
do akceptacji Iniynierowi Kontraktu i Zamawraj{cemu ptan
reallzacjj robdt um02tjwjajEcy bezpieczna prace
w rejonie crynnych urzqdzed zgodnie ! obowiqzujacyml
przep|5arni_

22.

P I os rny o_ okreS ten ie
sposobu funtclonowan,d i zabezpieczeii
syBn d tizacji mjjankowej.
OOPOWIED2 ZAMAWIAJACEGO:

Wykonawca ma obowjQzek p12edstawii
do akceptacjitniynierowiKontraktu iZamawiaiac€mu

,'j;j:i"::li'j:'*""
ll. ZAPYTANTE2

z

s.,snalizaciQ

"zez 'wietrnq

mii,nto*E

tv'c."*',vJ i*,rr"..,li'io*v.r,

"a.i"iouu

dnia 25 sierpnta 2017r.:

Y^:lT::l]-'l o:t*totch

w konstrukcji. b-ezpodsvpkowei (ryp 2A,
ryp2B, typ2c, typ2D) ksztaft prolli

,:i#ffi'.".:!TH',',,'#j::Xiif i::i5'.'#*'k"' ;;,,"d;";; ;;;::e
L czy_zah€lviajQcy dopuszcza podobny ksztart proriti moaulowego syitemr:

{';"lio",oo *'.," *r.

szyn w oturinie?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

fiii:ffi:rn ffi',}ff :[]jj;i;:j;',: - ":"mie "projektui i budui" w zwiqzku z ty,o po stronie
.ji::,ti!rv"*, .';;a;i;".J:il!'ii!{;:llii::,','i"T,ii:['J*t
::
orogowe przedstawione na rvsunkach
stanowjQjedvni"

:li:"#:%:fi:a;

przvir"oo,rr"-ro*iir"",","ou."'"",".,

*'*-"i*'ri
".r"0",,
/ projekt6w
il?:ffi:J.il"ffi[:,i,';:,:llilfJr:rt".
t(azanych w PFU naleiy"";"riJ-',1"*'i"*c"
przyjE'
iako minimalne da
projektowania.
etapie

dopuncza

w konstrukcji

bezpodsypkowej zbrojenie pM ,elbetowych
:^,1_,1""T"-*":.t
zbrojeniem
rorproszonym {np. wtokna polipropytenowel?
I Jegti nie ro prosimy o wskazanie
rypu rbroje;ja.
OopOWroZ al|vrAW,AJoieoi,-Fr,.,,.*E,
CzqiciQ p.zedmiotu 2amowienia
lest zalrote
wyronawca przedstawi ,toro*n" oUti.."ni"klT"-l]-"- :::':899*f h rozwiqza6 konstrukcyjnych. JeJti

propoujac konkretn€

16*-*"."".,*1,"","010::::i"','"T"I'J:jil:":1,:::fiij:,j,ff&Jjlltil:

:rli#ff,|il:|:illowadniar'Qc
.t:'y,^:-11"yo1utt.

zasadno3c rakieso rozwiqzania

o*,*,-ir*"""*?**,"*nn

w konstrukcji
z zabudowq
. ,bezpodsypkowej
rozpros?onvrn (np wrokna
porrpropyrenowe)? Je3ri n,e

dopuszc.a

;l","j;ffi,t"""""-

roitinnt zbrojenre Ew
to prosimy o wsrdzanie

ooPowIEDz zAMAWIAJAcEGo:

:i:j:':".i:,:.rll:1:-]"T6wrenra

;est zaprolektowanie szcues6rowych rozwiaza6 konstrukcyjnych.
rejtj

;[:::[-gi:::::1,:^::"^:^']l:'"1': ': 't'""p'"'jitnivni"'o"l-r"""***"'7',"#'.*"'..',
.J;;";;;;;:; ;;;il,r,:fiffJIlil:I:
proponujac konkrerne r6wnowa2ne
rozwiqzanienr.

zasadnoi. t"ri"eo

"'J:,Tt#,',il'"i::::Jdowddniarqc

,o'*ii,""," pop'.,"''iru"illffi"""*nn

sranrc za*resu przebudowv torowiska zsodnie
::ilTlJ"';T"i:::ffi.iif::::"?i"':|:::.42
vw , ! u ndnowrtcego ratqc?nik nr

OD"OWrOi

1

ao"eW,l.rliioO-,,"

W ramach odcinke 4 ograniczono

do StWzJ.

zakres rob6t
.il;;;;;";;,;#;;;;i:1i1i:il::,i;ni:[,,"],,,...,:,:[ffif;y.:."],il*lii,l.liili;fi
r

lll.

ZAPYTATI|E 3 z

t
;'"t

dnia 28 sierpnia 2017r.:

tj"i#;t#:

w posiadanju s:czesdlowvch danvch wvsokoiciowych
ulo2enia kabti pod torowiskami

99P9.!41!EDIZAI4AWraracEGo:
.amawralqcy nie posiada tatich danych,

Z.

naleiyje

Czy posiadajA pahstwo procedury
zwiaz ane

droSami?

uzyskaC od

z wyma8anvm przykryciem kabli pod torowiskami

Wszelkiesieci powinnyzostaiwykonanezgodniez

'

gestordw siecj
lub

obowjQzujEcymi przepjsami

ft1"i:tii'fi|,i-il'iXilii:l1ll"::"#'ll:lqcvchrinii kabrowvch pod torowiskiem tramwajowym
w_artosc jest niewysrariaj,.;.-;;;;,""""?I""'j;'#Jll"j:::_ff"::ffi;r;#*:,#i,,,,"J*t:
::;:;:ilffi#;H.drotvchczasowvm

uttaazre

z

wvtonanlm

-"*'"it,"rnv*"lo'o,u,o*v.r'

.,

oDpowtEo, zAMAwtaJAcrco:
Wsrelkiesjecj powinnyzosta6wykonanezgodni€zobowiq!ujqcymj

4.

przepisamj

Czy istnieje

moitiwoji zabezpieczenta lub pnebudowy
sieci z uwagr na poi6wkowE realizaclq
rob6t
lnaJpreM bedzie remontowany j€den tor, potem
drugi)
tj. nurowania kabla przewidzianego
pnebudowy'mjedzv
do

torami,?

Spos6b pnebudowy ,ieci nateiy ustali6
powrotnych jsterowniczy€h ZamawiajQcy

5.

toraml,,

Cry w przypadku konjeczno&j przebudowv

.,v

p,"r",l**";",t

un"r;;i;ffi#J"i"r*T::iJ";"j:]3#"

Q9!Q!{!ED. i ZAMAWIAIACEGo:
)posoo przebudowy s,e(r ndtpzy

6.

w z.lresie kabri trakcyiny(h ra,rarQcych,
:^j:,^:::::I':,"T
nre oopu9zcza mufowania kabli ,,mrgdzy

ustdfi( r

,

r"

na taki 5am typ jak istniejqcy

jFJ wtagcrctetern

Zwracamy sie z projbq o okre6lenie
czy wystqpulQ na obszarze Inwestycji
kolidujEce stect napowjetrhe.

Ws.elkie kolizje

z

sieciami

jra.::wietrznym' rostaly wykazane w warunkach wydanych prrez odpowiednich
Gestor6w. Jednoczeinie zamawta/qcy przypomlna,
ze przed zlo:eniem oferty natezy dokonac
lokalnej.
wirri
lV. ZAPYTANTE 4 r dnia 04 wrz€inia
2ot7r.:

1.

Na podstawie pkma pSG Sp. z
o.o. z dnia

znak: PsG

T1iyr"j:." ""',*,*r"""1*""i,'"',"r'j'",:1il
dla Wykonawc6w o

.f;j}iJ": j:,,ffi"fio'[":ff llfjj::;j

oonosnle koniecznych

p.."ouao* ri".r1191-2117,t

Jednakowych szans

w!07/072/73/2olT brak
iest infotmacii

przebudowq.isrn,erqcersie.;";;;;;;,i:::il:r;,1#lj"o,#"I**,*ca do wyceny

ma przyji.

gqfQlultpill4MAw|AJAcEGoi

:ili:;"^";t"":ff;"lkrch starad abv wyrazaa na.etapie przvsotowywania pFU warunki wszystkich
i",,"",,u,","',,.,',;ffi
:^ I:::_,1"**"*
.y*'.1[!,'l;:il:$f -;*;^*u"lfffi
iI#f:H::ffi:'#jerkorizie' avewentuarne koriz;e nie wv*azane prJez 6i,rii* .o,,""q u,rn'q,"
Przedmrotowa inwestycja prowadzo;a
ien

;,lffi ]fi

j*:{ihffi:;;:

j:::

u:',j:ff "'H[il'"'"ii,:,:,;#il:"ii jJ::J". ;T:j;

2.

Zgodnie z warunkami [,,lZDiT z dnia 24.O2.2O1jt. znak: tvtZOiT.WU.2211-116-1/17 na odcinku od
skrzyiowania al. Armii Krajowej/ul. Kolciuszki z ut. Jasnog6rskq do skrryiowania z al. NMp naleiy
laprojektowaf nowy kolektor deszc?owy obejmujqcy dewnie docelowa pnyleglego terenu. Czy decyzla
o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.05.2017r. dta pRedmiotowego prz€dsiqwziQcja obejmuje
budowe min. nowej infrastruktury podziemn€j?
OOPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

3.

Zgodnie z warunkami MZoiT z dnia 24.02 ZOI7t. znak: MZDiT.WU.2211_116_1/17 na odcinku od
skrzyiowania al. Armii (rajowej/ul. Kojciuszki z ut. Jasnog6rskQ do skrzyiowanta z al. NMp naleiv
zaprojektowai nowy kolektor de52crowy obejmujqcy.lewniq docelowQ przyteglego rerenu. prormy
o udostepnienie wiqkszego zakresu mapy. Na podstawie zatAczon€j do postQpowania mapy Wykonawca
nie ma moiliwoici ocenia wielko5ci ztewni, tym samym prawidtowo oszacowai koszt6w ouoowy nowego
kolektora.
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawialacy udostepnil jako ralaczniki do SIWZ mapy w niezbednym zakresie. leieti dla Wykonawcy
zalqczony zakres map jest niewystarczajAcy do osracowania koszt6w budowy noweSo kotektora,
Wykonawca winien wystapia do odpowiedniego Wydzialu unqdu Miasta Czestochowy.

4.

Zgodnae

z warunkami MZDiT z dnia 24.O2.2O:,7t- znak: MZD|T.WU.2211_116_!17 na odcinku od
ul. (oJciuszki z al. NtMp do Ronda Mtckiewicza nateiy zaprojektowaa nowy kotektor

skrzytowania

desz€zowy a odwodnienie torowhka wleczya do zaprojektowaneSo kotektora. lnformuj€my,
ii na tym
odcinku wystepuja isrniejQce kanaty deszcuowe. Czy nowy kotektor ma by( zaprojektowany
wylQcznie do
obslugi odwodnienia z projektowanego torowiska czy ma r6wniei przejQi istniejqce doplywy? Je2eli
ma
przeiEa istnieiqce doplvwy prosimv o podanie iro$i iciek6w doptywaiacych
do ,ewni nowego korektora.
OOPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajqcy anformuje, ie zSodnie rapisem w warunkach technichych MZDiT, pismo znak:
MZDi1,WU.221t-tL6-1117, z dniat 24.02.20!71. nowe kolektory deszczowe naleiy zaprojektowad
dla

docelowej zlewni (torowisko

i

wrar

z

terenem przyleglym, rgodnie

z

ukrztahowdnEm rerenu

wododzialami) pokazujEc obliczenia hydfauliczne w oparciu o metodq
Srani€znQ natQzenra deszczu
zSodnre z normq PN-SO2204. Drogi samochodowe _ odwodnienie d16g oraz norma pN
EN7S2 4:2001
Zewnqtrzne systemy kanalizacyjne - oblieenia hydrauliczne i oddzialywanie na jrodowisko,
a wrysikie istniej4ce przylAcza kanatizacji deszczowej z posesji przyleglych nale:y prz€piqa
do nowego
kolektora. tstniejQcy (stary) kolektor deszctowy naleiv zdemontowa{.

5.

Czy wlaiciciel sieci deszczowej dysponuje obowiQzujEcym pozwoleniem wodnoprawnym na
odprowadzenie w6d opadowych z istniejecej sieci kanaljzacyjnej do odbiornika? JeZeli
tak to cly

dodatkowe ilodci wdd opadowych ? projektowanego torowiska i z docelowei ztewni projektowanych
kolektordw wzdrui ur' Koiciuszki nie wpryna na zmiane vw pozworenia. Jeieri;ie to
czy wrascjcier sieci
desrczowej poslada infofmacje o ito6ctach akt!alnie odprowadzanych w6d opadowych
dla istniejacego
ODPOWIED2 ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy informuje,

ie wlaSciciet siect kanalizacjides:czowej (MZDiT) posiada aktuatne, obowiqzujqce

pozwolenia wodnoprawne na wszystkie wyloty do odbiornik6w
na terenie miasta Czqstochowy.
Dodatkowe iloicj wdd z docetowych kolektordw projektowanych wzdlui ul. Kojcluszki
nte wFynQ na
rmianQ istniejqcych decyzji o pozwoteniach wodnoprawnych, poniewai decyzjq
wydawane sq na rerente
miasta Czesrochowy dta docelowych ztewnj, na okres wainojci 10lat iaktualizowane po
uprywre re8o

terminu prrez wlajcicieta wytor6w

ka n a tizacji d eszczowej.
Zamawiajqcy lnform!je, 2e wtaSciciet sieci kanatizacjr deszczowej posrada info.macjq
o rtosciach aktuatoie
odpfowadzanych wdd opadowvch w punkcie wyrot., do odbiornik6w, a nie
dra kaidego z osoona t<anatr:

deszczowego na terenje ztewni. A ilojt w6d opadowych dla projektowanych
kotekt-orriw oeszczowycn
w ramach niniejszego opracowania zgodnie z rapis€m w warunkach teahnlcznyah MZDIT, ptsmo
znakl
MZO|T.WU.221t-ttG-1l17,. dniat 24.O2.ZOL7 t. nateiy wyticzya.
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6.

Cly istniejQce kanaly, do kt6rych wleczane bedQ projektowane kolektory deszczowe maja hydraulicznq

motliwoji przejecia wdd z docelowych ich ztewnj?

ODPOWIEOi ZAMAWTAJACEGO:
Zamawiajqcy infornuj€, ie io, czy istniejqce kolektory desz€zowe majq hydrauticunq moiliwo3d przejecia
w6d z doc€lowych zlewni wynika z obowiazujQcych pozwole6 wodnoprawnych wydanych dta docelowych

.lewnj, ktdre posiada wla(ciciei sieci deszczowej. Zamawiajqcy informuj€, ie zgodnie r zaptsem
technic?nych Mzoil, pismo rnak: MZOiT.WU.Z211"1L6-11I7, z dniat 24,O2.20L7r,
w dokumentacji projektowej naleiy przedstawia graficznie obszar przynateinych.tewni do istniejecych
oraz projektowanych kanaldw destczor ych i prz€dstawii obliczenia hydrauliczne biorqc pod uwaSq
docelowa zlewnie orar obecnie obowiazujace wsp6lczynnlki splywu. Tak wiqc z obticzei jakte nateiy
zamiescia w opracowaniu i zestawienia rodraju uszczelnienia powierzchni wynika, czy zwieksza sie
w stosunku do istniejQcej:akres irodzaj uszczelnjenia rewni.

w warunk..h

7.

i studzienki kanalizacyjne zlokalizowane w pasie torowiska (w miqd2ytorzu) naleiy
pnewidziea do przebudowv poza torowisko?
Czy istniejece kanaly

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

te kanaly, przykanetiki orat studzienka kanatizacyjn€ w pasie torowiska
(w miqdzytorzu) naleiy prrewidzied do przebudowy zgodnie r warunkami te€hnicznymi MZDF, ptsmo
znak: MzDiT.WU,22u-u6-L l L7, z dniat 24.02.2017 t.
ZamawiajEcy info.muje/

8.

Czy

w przypadku braku moiliwojci lokatizacji kolektor6w deszczowych o drednicy mniejszej nii 0,3m poza

pasem drogowym, Zamawlajqcy dopuszcza budowe kanalizacji deszczowej w jezd
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

n

i?

ie nie dopuszcza siq koteKor6w mniejszych nii 0,3m. Zgodnie z warunkami
technicznymi MZDiT, pismo znak MZOiT.WU.2Zt1-Lt6"tltt, z dniat 24.02.2017r w pasie droSowym nie
nale2y projektowaa kolekto16w deszczowych mniejszych ni, 0,3m.
ZamawiajQcy informuje,

9.

Prosimy o okreilenie zak.esu przepiecia istnieiqcych przytEczy kanatizacji deszczowej z ter€nu posesjl
pr.yleglych do nowoprojektowanych kanatdw deszczowych? Czy pRelqcz€nie ma nastepit w linii
rozgranlczajacej teren inwestycji czy ma zostaa ograniczone do miejsca istniejQcego wlQczenia?
OOPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGOI

ie przepiqcia istni€jQcych pnylqczy kanetizacjidesz€zowej dla pos€sji przylegtych
do nowoprojektowanych kanat6w nateiy wykonai od miejsca istniejQcego wtqczenia do co najmniej linii
rozgraniczajqcej teren inwestycji (do granicy posesji).
ZamawiajQcy anformuje,

10. Prosimy o podanie warunk6w pr.ebudowy przylEczy/sjeci wod-kan kolidujacych
podstacjq dla odcinka nr 6.

:

nowoprojektowanQ

OOPOWIEDi ZAMAWIAJACEGOI

W pnypadku kolizji z infrastrukturE podziemnQ przy budowie podstacji i Centrum Sterowania dla odcinka
nr

6 usuniqcia kolirjidokona ZamawiajQcy.

11. Zgodnie z pismem PwlK

w Czqstochowie z dnia 03.04.2017r. znak: TT1.410.0511.2017 nie wskazane
odcinki sieci wodoctagowej nate2y przeanalizowai indywidualnie na etapie sporzqd:ania dokumentacji
i w zaleinoici od zakresu pnebudowy tinii tramwajowej nateiy je zabezpiecrya
lub przebudowai. Z LrwaSi
na powy:sae Wykonawca nie moie okrejlii ewentualnych rob6t zwlqzanych z zabezpieczeniem tub
przebudowQ. Prosimy o podanie c.y Wykonawca do wyceny ma przyjQi zabezpieczenie
czy przeouoowe
istn iejqcej sieci wodociAsowej?

ODPOWIED' ZAMAWIAJACEGO:
ZamawiajEcy doioiyl wszelkich starah aby wykazai na etapie przygotowywania pFU warunki
wszystkich

:nanych mu Gestor6w sieci obcych, kt6rych infrastruktura moie kotidowaa z przebldowywana
infrastruktura tramwajowa. w 2wiazku z powylszym Zamawiajacy zaklada, ie wykazane
sQ wsrystKje

kolizje, a ewentualne kolizje nie wykazane przez cestor6w zostanQ usuniqte zgodnie z zapisami
we wzorze

Przedmiotowa inwestycja prowadzona jest w systemie ,,projektuj

i buduj' w zwiQrku z tym po stronie
Wykonawcy na etapie projektowania jest uz8odnienie dokumentacji obejmujQcej koniecne
zakresy
Przebudowy danego G€stora.
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t2.

!zna w trakcle realizacjt rob6t w przypadku wystapienia przebudowy lub zabezpreczenE
inne8o uzbrojenia niewskazanego na zalQczonych mapach i niewskazanych przea gestordw sieci roboty,
jako uzupelniajEce?
Czy ZamawiajEcy

OOPOWIED' ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajacy doto:yl wsuelkich starad aby wykata6 na etapie przygotowywania pFU warunki wsrystkich

mu Gestorow sieci obcych, kt6rych infrastruktura moie kolidowai
z przebudowywana infrastruktura tramwajowq. W zwiQ.ku z powylszym ZamawiajQcy zaklada, ie
u,ykarane sa wszystkie koiizje, a ewentualne kotizje nie *ykarane prer Gestordw zostanE usunrele
znanych

zSodnie z zapisami we wzorze umowv,

rwrotnice i smarownice naleiy odwadniaa beipojrednio
dodatkoweseparatory podczyszczajAce Jcieki?

13. Czy

do

kanalizacji,

cry naleiy

stosowaa

ODPOWIEDZ 2AMAWIAJACEGO:

informuje,2e zwrotnice ismarownice moina odwadniaa cto kanatizacji deszczowej po
uprzednim podczyszc:enlu. Nale2y zatem zaprojektowa( urzadz€nia podczyszczajQce przed wlaczentem oo
miejskiej kanalizacji deszczowej. urzQdzenia podczyszcrajqce pozostajil
utr2ymaniu
i w eksploatacji ZarzQdcy to.owiska.
ZamawjajQcy

na

14. Czy w kosztach przebudowy torowiska Vamwajowego na odcinku tunelu pod ut. Wadkowicra nateiy ujQi
przebudowq kanalizacji deszczowej wra! z pompowniE?
OOPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

ZamawiajEcy nie przewiduje wykonania prrepompownj. Wykonawca winien uwtslQdnid
Srawitacyjne
odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej
Prosimy o podanie wytycrnych w zakresie budowy punktu kasowego (osobny budynek prry podstacji
nr 3
Fieldorfa).
ODPOWIEDZ ZAMAWIAIACEGO:

1.

Punkt kasowy powinien bya budynkiem murowanym jednokondy8nacyjnym nie podpiwniczonym
powierrchni 50 - 60 m'.

o

2. Budynek skladal bedzie sle z dwdch niezateinych czqaci rozdtelonych murowanq (ianq
a) CzQia pierws2a pomieszczenia dla motorniczych z nie2aleinym wej6ciem z zewnQrrz
o powieRchni 16 - 18 m'z. W sktad tej€zqjci wchodu i pomiesrczenje sociatne itoaletb.
b) Cteii druga - pomieszczenia socjalno kasowe o powienchni 34 - 42 m, z nrezaleznym wejsciami
.

z zewnqtn do czqici pasaierskiej

3.

i do crqjci kasowej, pruy czym wejjcie do czQjci pasaierskiej
powinno bya umiejscowione naprzeciwko przystanku. W sklad tej czejcawchodza:
pomieszczenie obsiugi pasaiera wraz z toaleta pr:ystosowanQ dla os6b niepelnosprawnych,
creii kasowa w kt6r€j nateiy pr2ewidzie6 prace dw6ch os6b iednoczejnie,
czqsa socjalna z toaletq dta pracownikdw potEczona z czq3ciq kasowa.
Pomiesrczenia powinny bya ognewane elektrycrnie oraz klimatvzowane.

.
.
.

15. W ciagu al. Pokoju od skrzyiowania z al. Wojska polsklego do wladuktu nad linia kotejowq nr

I natezy
przebudowaC wszystkie istniejQce pnykanatiki pod torowiskiem. prosimy podani€
o
zakresu prz€budowy
tj. czy w/w przykanariki maiE zostaa pnebudowan€ od odbiornika do wpustu uricznego wrqcznie? ponadto

informujemy, ii pnebudowa pod czynnym ruchem wymaga zastosowania technik
bezwykopowych. Czy
ZamawiajAcy dopusrcza wykonanie prlebudowy pr:ykanalik6w bezwykopowo pod czynnyn ruchem
tramwajowyrn?
ODPOw|EOZ ZAMAWIAJACEGO:

i€ na Ww odcinku przykanatiki pod torowiskiem naleiv przebudowaa
w calo6ci (od wlacz€nia do sieci do studzienek jciekowych), a spos6b wykonania naldy
dostosowaa do
Zamawiajqcy jnformuje,

technoiogii rob6t 2wtazanych

! przebudowa torowiska.

17. Czy z uwagi na prady btadzEce wymagane jen zaprojektowania instatacjj rtrenaiu potary.acyJnego
na
istniejqcych instalacjach podziemnvch?
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajqcy nie paewiduje instatacji drenaiu polaryzacyjnego na istniejQcych instatacjach podziemnych.
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V. ZAPYTAIIIt 5 z dnia 05 wrreJnia 2017r.:

1.

oot. warunku udzialu w postepowaniu, o kt6rych mowa w ust. t 1.2 c {ustusi oroiektowel.
Prosimy o wyja(nienie, czy Zamawiajqcy uzna, ie Wykonawca spelnia warunek udzialu w postepowaniu,
przypadku, gdy Wykonawce wykaie 5ie wykonaniem zom'wiei no urtugi projektowe dld
przedtiewziqcia obejnujqcego budow?* tub ptzebudowq* torowisko koteioweao.

w

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGOI
ZamawiajQcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Vl, ZAPYTANIt 5 z dnia 8 wrzelnia 2017r,:

1.

Zgodnie r zapisamiS|WZ Czqia Vl

Zamawiajqcy uzna za spelnione warunki udziatu

-

w postqpowaniu jeieti wykonawca wniesie

wadium

porqczei bankowych tLrb porqczeniach spdtdzi€tczej kasy oszczqdno(ciowo kredytowej, z
tym

ae porqczenie kasy ie5t zawsze

-

porqczeniem pienie2nym,

wgwarancjachbankowych,
wSwarancjachubezpieczeniowych,

w porqczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy u dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu potskiej Agencji Rozwoju przedsiebiorczolci
lDz. u. z 2c[7r-,

Nt 42, poz.275, z 2008 t., Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz.LSOS o?z z 2Ot0 r., Nr 96, poz. 620),
oraz z zaplsami SlWZ Cze3a Vt punkt 14.2

!w

przypadku Wykonawcdw wsp6lnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamdwi€nia _ nazwy ws.ystkich
c?lonk6w podmiotu wsp6tnego . zaznaczeniem, ie dzialaje oni jako podmiot wrp6lnie ubiegajQcy

sie

Czy Zamawiajacy dopu6ci spelnienie warunku jeieji Wykonawca bedzie dysponowat wadium
w ww. formach wystawionego na jedn€go ! Wykonawc6w wsp6tnie ubiegajQcych sie o udzielenie
zam6wienia bez wpisywania w treja gwarancji wadialnej nazwy wszystkich czlonk6w podmiotu
wspornego z zaznaczeniem, 2e dzjaiajQ onijako podmiot wspdtnie ubiegajqcy sie o zam6wiente?

Wynika io z faktu, iz zar6wno towarzystwa ubezpieczeniowe jak

i banki

bedace gwarantamr nre

wyra2aiE rgody na powviszy zapis c2g6ci vr punkru 14.2. Ma to zwiQzek z wyegzekwowanrem
roszcz€ri
Swaranta wobec podmiotu, kt6remu udzietana jest gwarancja wadialna, w sytuacji gdy ZamawiajEcy

zatrzymuje gwarancje wadialnQ zgodnie z warunkami S|WZ
ktorym udzlelana jest gwarancja wadialna.

w

przypadku wpisania kilku podmiot6w,

ODPOWTED' ZAMAWIAJACTGO:
ZamawiajQcy podtrzymuje zapisy StWZ

2.

W ,amieszczonych przez ZamawiajEcego materiatach wskazano, ie siei trakcyjnq nale:y
zaprojeKtowaa
rgodnie z rapisami PN,K-9002. W zwiQzku z faktem, 2e powyis.a norma dopuszcza bardzo dlugae przesta
dla kardego . typ6w sjeci, co w konsekwencji wplaw na prlyjQte ilojci konstrukcjiwsporcrych

siq

z

proibE

zwracamy

o

wskazanie konkretnych parametrdw ilojcio$ych idlugoJciowych tub prryjecie
przedstawionych poniiej propo:ycjiiako obowiQzuiEcych na przedmiotowym
zadaniu ;elem

konku rencyjnojci skladanych p.z€z oferent6w ofert prosimV o podaniei

.

.

Maksymalnych rozpiero<ci przqsei w sieci
dia siecilaicuchowel.

llb

przyjecie 30 metrdw dla sieci plaskiej oraz 50 metrdw

Maksymalnej dlugo(ct odrinka naprqiania dla sieci wielokrotnej lub przyjecte
dla jednostronnie

naprqzanego odcinka 700m a dta obusrronnie napreianeSo 1400m.
ODPOWIID' ZAMAWIAJACEGOI
W zwiazku z zatozeni€m, ie czedi slupdw bedzie stu pam i trakcyjno o3wjedeniowymt

.

'

zapewnienia

Maksymalna rozp ietojci p.zeset w siecij
30 metrdw dla sieci plaskaei
45 metr6w dla sieci la
chowe i.

Maksymalnej dtugo;ci'icu
odcinka naprqiania dta sieci ptaskiej lub wietokrotnej:
700m dla jednostronnie napreianego odcrnka
1400m dla obustronnie napreianeSo odcrnka.

naleiy prrylaa:

3.

Prosimy

o

okre6lenle ilolci stup6w dta kotwienia na Sranicach odcink6w siecjowych tub pnyjecia

nastepujEc€j zasady:

o

Ze slupami w migdzltozu

c

Ze sluparni na zewnatrz torowiska

opPowrtDt zaMAwtAJAcrGo:
zamawiajqcy pRyjmuje, ie ilosa siupdw dla kotwienia na granicach odcink6w saeciowych nalezy wykonae
w ukladzie wykazanym na powy2szych rysunkach z zachowaniem tzw. ,'przesta wymiany,,tzn. odcinka
gdzi€ na dlugoici pomiedzy dwoma podwiesreniami druty z sesiednich odcink6w
bedQ poprowadzone
r6wnolegle wzglQdem siebie.

4.

Prosimy o informecjq czy przy projektowaniu skrryiowafi sieci trakcyjnej w naroinikach
skr?yrowania ze
wzgled6w bezpiecz€6nwa natety ustawiai minimum po 2 slupy trakcyjne o wytrzymatosci minimum
20kN ka:dy?
OOPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

ZamawiajQcy wymaSa aby

sile 25kN

w obrgbie skrzyiowa,i torowiska z jezdniami zastosowaa slupy o nominatnej
wszystkie slupy kotwowe ite stupy kt6rych sita

w promieniu 50m od sknyiowania oraz

wypadkowa wymaga rastosowania stup6w o takiej Iub wiekszej wytrzymato6ci.

5.

o informacjq czy Zamawiajqcy zamierza zastosowat si€C sztywnq z profitu miedzianego na
odcinkach podlw obiektach? Jezetitak to prosimy o podanie taytycznych dla takiejsieci.
Prosimy

oDPowt€DZ zaMAwtAJAcEGo:
Zamawiajqcy nie sugervje konkretne8o rozwiiuania, a jedynie wymaga zastosowania takiego
sposobu

podwieszenia sieci trakcyinej,

ktdry zagwarantuje prawidlowq wspdlprace pantografu

r uwzglednieniem rozszerzetn ojci temperatu rowej sie€jjezdnej iukladem sekcjinapreiefi.

Vll. ZAPYIANIE 7 z dnia

ll

z

sjeciQ

wrzeJnta 2017r.1

1. w nawiQzaniu

do nie(cisrego udzierenia odpowied?i w zestawie z dnia 31.08.2017 zESTAw r ovt.5
prosimy o okreilenie, na jakiej podstawie bez projektu ojwietlenja
$ykonawca ma stwierdzii jakie slupy
nale:y zdemonrowaa skoro w jego zakresie niejest wykonenie projektu budowy/przebu dowy
ojwieuenia ?

-

OOPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGoI

Wykonawca przebudowy liniowej infrastruktury tramwajowej ma usunqi wszystkie
stupy betonowe typu
,,MOM", niezaletnie czy sq na nim zamontowane tampy ojwietleniowe czy nie, a pelniE lub pelni, funkcje
9upow trakcyjny€h. W zakresie demontaiu sQ takie wszystkie slupy typu,,hiszpaiskiego,,ztokaltzowane
w rejonie pqtli ,,Kiedrzyiska,,, na odcinku od petti ,,Kiedrzyiska do petti
,,Fietdorfa Nila- o.u. na outti

,,Fieldorfa Nita

.
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2.

W przypadku demontaiu slup6w ojwietleniowych prosimy o informacjQ kto
bqd:ie odpowiedzialny

za

oswietlenie terenu uticy i w jakt spos6b Jego budowa zostanie skoordynowana
z inwestyclq pneOuOowy
torowEka tramwajoweSo? W jakispos6b ptanujE paistwo zachowaa
ciqStojt

ojwi€ttenia?

OOPOWIED2 ZAMAWIAJACEGoI

O6wietlenie droSowe nie jest przedmiotem tego postepowania.
Wykonanie oswrelenie bedzje
przedmiotem odrgbnego portepowania realizowanego pnez
innq jednostke. ZamawiajEcy pnypomina,
ie w ramach niniejsz€go postqpowania zgodnie z wczejniejs:ymi wyla;nieniami
do reitizac;i porostale
monta2 slup6wtrakcyjno - ojwie eniowych oraz wykonanie ruraiu pomiedry
nimi.

3.

czy przepusty miedzy slupami oiwietreniowymi nareiy wykonad jedynie
z

infrastrukturq podziemna czy na catym odcinku miedzy stupami?

w

mreJscacb korizji

ODPOWIED2 ZAMAWIAJACEGO:

Jaro pnygotowanie do montaiu naleiy wykonaa: przepusty rurowe
w fundamentach umo:lawiaiace
p6inieFze wprowadzenie o(wietleniowych kabli zasilaiqcych
Ao wnqtrza stupi, ;konanie ruraiu
kablowego na carej drugoici pomiqdzy slupami trakcyjno-oiwietleniowymi
wraz

z

wszystkrmi

koniecznymi
przepustami, kt6ry umo iwi pdinielsre wprowadlenie
zasilajEcych kabli oj;ieueniowych bez
konjecznojci rozbj6rki wykonanej nawierzchni (drogi, chodniki; j;ieiki
rowerowe, trawnixi, itpl.
Lok€lizacje iilo5ci stup6w trakcyjno ojwietleniowych n?
odcinku 2,3,4 iS" *siqp;ie uwzgtqdniajq
m€kymalne odregroici pomiqdzy srupami trakcyjno oswietreniowyri
,ap"*nia;qi'; rdwnomiernoii

oswietlenia po wschodniej stron ie torowiskd.

4.

Prosimy

o

pnekazanie koncepcji MzDiT
-Koncepcja przebudo$T ojwje enia wzdlu: carego

przylegajEcego do torowiska tramwajowego,,,
kt6ra tolest pzywotana w
ODPOWIE02 ZAMAWIAJACTGO:

Oswiedenie drogowe

zaq;r;;;.;;;;;"_.."

ciAgu

nie jest przedmiotem tego postQpowania. Wykonanje

oswieflenie bgdzie
przedmrotem odrQbnego postqpowania realizowanego przez
innqjednostki. zamawiajqci pnypomina, ie
w ramach nrnieFzego postqpowania zgodnie z w€zesniejszymi
wyiasnieniami ao ',i"ii.""1
poron"l"
---'
montai stupdw trakcyjno _ ojwietieniowych oraz wykonanieruia:,
pomiqazy

ni;i.--

5,

jako przygotowanie do montaiu rozumiane jest jedynie
uloienie rur w fundamentach slup6w
trakcyjno-ogwietlenjowych, wykonanie przecis&dw
miqd:y slupami oraz
Czy

demontai

oawjetlen jowych ing€rulEcych w projektowane
droSi/torowiska/chodniki?
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

ra(o przy€otowanie do montaiu nateiy wykonai: przepusty
rurowe
.
.
poznrejsze
wprowadzenie oSwie eniowych

w lundamentach

slupdw

umo:tiwiajec€

kabli zastjajQcych ao wnqtrza slupi, *lronanie ruraiu

kabrowego na carej dlugo4ci pomiedzy srupami
trakcyjno-o6wiefleniowym;

wraz z wszystkrmit<oniecznymi
przeplstami, kt6ry umoitiwi p6inieFze wprowadzenie
zasitajqcych laUfi olw-ietfeniowycfr lez
koniecznojci rozbi6rkiwvkonaneinawjerzchni(drogi,
chodniki,

jcieiii;ower"*",ir.*"fi, ,*,

Wykonawca odpowiedziatny jest za demontai
wszystkich slup6w betonowych typu MDM
Al. Armji (rajowej, Al. Kosciuszki, At. Wo
"hiszpahskieso,'

.ror.r,."*"nl

;

ul. Kiedrzy6skiej ora2 siupy statowe trakcyjne
itrakcyjno

5.

Z praktyki wynika,

ie

w

ciQgu

;i *fi:iJ"i j#;,Tffi:liH;':i"::J,ij:l'"-'#'l,Jj;
of*,",f"n,o*" * iAg, oi. ,ofoi,ll

optymatna

odl€sto
ill"]l oiwietr€niowvmi wvnosi 30-35m, zatem
;'il J;;;;;;ffiJ:..::":Iyi;ii
rozwqzan a olw etienia,"; J,";;;;;
f:#;
:iiilT,::fi"i::fii"ilT ;:,ifiHl:
w ceru uzyskania rdwnomiernego

oaiegroie

soi

ojwiettenia oraz potwierdzenie

trakcyjnych na pruedmiotowym odcinku.

r,oni".-oi.i.iig;rr.."n,, orpo*

ODPOWITDZ ZAMAWIAJACEGO:

Poniewai oswietlenie uhcy bedzie realilowane
za pomocq slup6w trakcyjno_ojwietleniowych
oraz
p" Orrii"l .ir""il, ji";'ir;0, ."
.u
,l*:,I.1,)
naprzemiennie po obu je;itronach, za**,uii., po,*,u,d.r,
","
l,i:-*T]:::In
Tontowanych
r"
srupy trakcyjno,oswtetleniowe naleiy mor
odleslosci 45 m jeden od drugieso
w pr.ypadku siecj ra6cuch"*"j i 30, ,, prr;'p"":i: j"r€ksYmalnej
nrezareinych stup6w odwiett€niowych zlokrtizowanych

7.

W ?wiezku z brakiem inwentaryzacji glqboko(ci posadowienia kabli en€rgetycznych oraz koniecznolciQ
realizacji przebud6w energetycznych prosimy o potwierdzenie koniecznosci reatizacji robdt przeclskami
pnez calq dlugoii torowiska tranwajowego (! uwagi na wykluczone technicznie mufowanie kabti
trakcyjnych w miedzytorzu).
ODPOWIED2 ZAMAWIAJACEGO:

ZamawiajQcy iniormuje, 2e wszystkle krzy2owanla siq tras kablowych z torowisktem nate2y wykonai
w rurach ochronnych. Jeili dany odcinek jest czasowo calkowicie wylAczony z ruchu rurai moina wykonai
metodQ odkrywkowq, j€ili nie ma takiej moiliwoici nalezy wykonai pneciski sterowane. ZamawiajQcy nie

dopuszcza ukladania kabli Vakcyjnych oraz sterownaczych pod torowiskiem bez rur oslonowych oraz
wykonVWania muf kablowych, kt6rych lokalizacja wypadaiaby pod rorowiskiem.

Rodzaj oraz spos6b wykonania zabetpieczed dla kabli innych G€stor6w nateiy wykonai zSodnie
z ich

6.

zaleceniami i obowiqzujEcymi przepisami.

w pasie torowiska (w miqdzytor.u ) Zamawlajqcy dopu6ci montai instalacji kanalizacji telete€hnicznej,
w zwiezku z bratiem miejsca w pasie drogosym. Czy Zamawiajqcy dopu6ct stosowanie kanalizacjj wt6rnej
(oparta na rurociEgach 40/3,7 mm)? C.ytaka instalacja moBlaby bya zabudowana w konstru kcje torowiska
Czy

ERS'M?

ODPOWIED' ZAMAWIAIACEGO:
ZamawiajQcy nie dopuszcza wykonania kanaliacji teletechnicznej pod torowiskiem lub w miedzytonu.
Trasy ruraiu teletechniczn€go naleiy tak zaprojektowaa aby jedynie w miejscach koniecrnych rurai

krzy:owalsiq, torowiskiem (miejsca przejscia ruraiu na drugq strone torowiska).
Zamawiajqcy nie dopuszcza wykonania kanaliza€ji zabudowanej w konstrukcje torowiska ERS-M.

Vlll. ZAPYTATUE 8 r dnia 19 wrzeinia 2017r.:

l.

Zgodnie z !apisami Slwz Cze5i lll WARUNKT UDZtAtU W POSTEPOWANTU punkt 1.2.b
Zamawiajqcy uzna za spelnione warunki ljdzialu w postepowaniu jeieli wykonawcy:

- posiadajq Jrodki finansowe lub
czterdzleici milion6w zlotvchl.

dolnoit

kredytowQ w wysokojci co najmniej 40 000OOO

*

(slownte:

jeieli Wykonawca bQdzie posiadal lrodki finansowe ruD
zdolnoie kredytowe w wysoko(€i co najmniej 10 000 000 zl{stowni€ 10 milion6w ztotvchl.
Czy zamawiajQcy dopu(ci spelnienie warunku

Powytszy warunek jest w obecnym brzmieniu zbyt rygorystyczny i znacznie zawqia grono wykonawcdw,
kt6rzy mogE wziaa udzial w postqpowaniu. Zmiana warunku zgodnie z propozycjE Wykonawcy w sposoD
istotny przyc2yni sie do zwiqkszenia konkur€ncyjnosci ofert skladanych w postqpowaniu, a takte pozwoti

na r6wne traktowanie wykonawc6w i unikniqcie dyskryminacji mniejszych przedsiebiorstw posiadajqcy
wledze, zasoby i potencjal technicrny do wykonania ww. zadanie. Obecny zapis faworyzuJe du2e koncerny

Ponadto Zamawiajacy prrewiduje comiesiqczne rozliczanie wykonanych prac budowtanych oraz
fakturowanie co dodatkowo przemawia za zlagodzeniem ww. warunku, gdyt po2woli to Wykonawcy
zbilansowat wplywy jak I wydatki zwiazanie z budowE i nie zachodzi ryzyko utraty ptynno(ci czy zator6w
Dlatniczvch.

OOPOWI€D' ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ

lX. ZAPYTAIITE 9 r dnla

1.

20wr.einia 2017r.:

Prosimyo wyjajnienie rozbieinojci w StWZ w poniiszym zakresae:
Punkt Xl. 1.2) brzmi:
TERMTN REALTZACJT(TR)

- maks.10,00 pkt (znaczenie 10,0%l
Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje w formula,zu
ofertowym calkowity termin realiracji
pr.edmiotu umowy (podanv w tySodniach) wykraczaiQcy poza
24 miesiqce - oferta zost;nie odrzucona.

Oferta z naikrdtsrym terminem realizacji podanym w tygodniach,
ovzyma maksymalnf ticzOq punt<tOw
wtym kryterium punkty pozostalym wykonawaom zostanq przy.nane wedlug
nastqpujEc;j zasadyl

najkr6tszytermin realiracji (wtyg.)
termrn reali2acji oferty por6wnywanej (w tyg.)

10,00 = punkty oferty po.6wnywanej

I zapisami tego punktu obliczanie alojci punkt6w bqdQ wyliczane za t€rmin reati:acji podany
w tygodniach, natomiast w formular2u oferty Wykonawca bedzie deklarowal
wykonanie zam6wienia
Zgodnie

w miesiEcach. Prosimy o sprostOwanie rozbieinojci.
ODPOWIE02 ZAMAWTAJACEGO:

zamawiaiacy, na podstawie art. 38 u5t.4 rJstawy pzp, modyfikuje zapissrwz
Ro2dziarxr 1.2)ot.€icrl
'TERMtN REAUZACJT lIRl - mats. 10,00 pkt
{rnacrenie 1o,o%l
uwaSa: w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje w formularzu
ofertowym calkowity termin realizacji
przedmiotu.umowy (podany w tvgodniach) wvkraczeiqcy poza
24 miesiQce - oferta zost;nie odrzucona.
ure(a z najkrorlzym terminem reatizacji pod.nym w tygodniach, otnyma
maksymalnQ liczbq p!nktow
w tym kryterium punkty pozostatym wykonawcoh zostana przyznanewedlug
nastQpujac;j zasady:
najk16tszytermin reatizacji (wtyg.)
,_ x 10,00
tefmih realizacji oferty por6wnywanej (w tyg.)

=

punkty oferty por6wnywanej

Zgodnie 2 zipisami tego plnl(tu obticzanie itodci punktdw bQdq
wyliczane.a termin r€alizacl podany
w tygodniach, natomiast w formularzu oferty Wykonawca bQd;ae dektarowal
wykonant-zam6wienia
w rniesiacach. Prosimy o sprostowanie rozbjeinol€i.,'

nadajtc mu brrmlente:
"rERMlN RtAllZAcJt (TR) maks. r0,OO ph (znacrenie
to,o%l
uwaga: w pnypadku, gdy Wykonawca zaproponuje w formularzu
ofertowym calkowlty termin realizacji
przedmiotu umowv (podanv w tvgod n iach wykraczaiEc"y poza
)
24 miesiEce - oferta zostanie odrrucona.
urerra : nal(rotszym terminem reatrzacji podanym w tygodniach,
otr.yma maksymalna jiczbe punktdw
w tym kryterium punkty porostalym lt"ykonaw€on zostanq przyhane
wedtug nastepujQ;ej :asdsy:
najkr6tszy termtn realjzacji (w miesiacach.)

telmin realizacji oferty po16wnywanej

X 10,00 = punkty

ofe

y por6wnywanej

1w miesiQcach.)

Zgodnie r.apisami tego punktu obliczanae ilo$i punkt{iw
bedq wyliczane,a termin realizaclt podany
w ty€odniach, natomiast w formularu oferty Wykonawca bqdzie
deklarowat wykon""i"."rnO*f""t"
prosimy
w miesiacach.

o sprostowanie rozbieinosci,,,

X ZAPYTANTE

1.

l0 z dnia 2t w.zelnia ZOt7..l

Zwracam sie z proSbq o podanie kosztdw komunikacji rastqpc.ej
{autobusowej, tramwajowej)
pr2ypadku wltqczed niezatwjerdzonych przez Zamawiajqcego
o;az wszelkich Innydt

w

kosztdw

powsratych w wyniku tego wytaczenia.
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Szacunkowy koszt autobusowej komunikacji zastepczej dla tinii
tramwajowej wynosi na dziei drisiejszy:
w dni robocze 50 000,00, netto za rozpoczety dzie6,
w soboty 40 000,002t netto za rorpoczqty d2iei,
w niedziele i4wjeta 30 oo0,0o2l netto za ro2poczety dzie6.

a)

b,
c)

xl

ZAPYTAN fE 11 z

dnia 22 wtzeinia 2ol7 |,l

SranowniPatistwo
Zwracamy sie r wnioskiem o wskazanie, kt6re z udzielonych odpowiedzi
natery :akwatifikowac Jako
ob:y,a1!q." modyflkecje SIWZ. Nlniejszy wniosek sktadamy z uwagi na wyrok
KtO n|, aiO

rSO:4,

z dnia^.2538.21l7, z kt6rego to wyroku wynjka ii odpowjedzi Zamawiajqcego,
ktdre d; facto sq
modyfitaciq pFUlSlWZ, a nie zostaly jednoznacznie oznac.one jako
modyfilacja nie obowrezuje
wykonawc6w. Krajowa tzba odwolawcza wwyroku 1563/17
stwierJrita co na;tqpuj;i
...Problematyka wyja(niania izmiany tresci specyfikacji istotnych
warunk6w zamdwienia zosrara
uregurowana w art- 38 pzp. przepis art- 38 pzp. wvra:nje rour6inia
wyjaSni€nia do srwz od zniany
veici SlwZ. Wyjajnianie izmiana tr€(ci SIWZ co do uasady sq czyn;odciami
o odmaennym ceru
I znaczeniu. Wskazai nale2y, ie wyjajnienia tre(ci S|WZ naleiy traktowai jako
uszcze;6towienie,
ewentualnie doprecyrowanie opisu zawartego w S|WZ. Wyja{nienie
tr€(ci S|WZ tez lego"zmiany nie
mote stanowii podstawy wprowadrenia przez wykonawcQ innego
wymagania, czy jrz'yzwotenia nii
wprost zawarte w treici S|WZ (por wyroki KtO z dnia 2
czerwca 2O1O r. rtO gtt/iO; wyrot< z Onia O
mala 2011 r., KtO 836/11)...

powoluje siQ na tinie orzeeniczq KO i w spos6b jednornacrny
mow., ie
odpowiedzi, ,Yyr"l"
kt6re prowadzQ do zmiany w zapisach SIWZ (s2czegdl;ie wprowaazone
podstawie
ni
udzielonych odpowiedzi)muszE byaJednoznac:nie okrejlonejat<o
modyftkacje.

:l,f:::,il

W udzi€lonych przez paistwa odpowiedziach jest duio modyfikacji pFU,
ktdre ni€ sq oznac.one JaKo
modyfikacje.

Prosimy o !wzglqdnienie naszego wniosk! i przekazanie
Wykonawcom listy odpowiedzt, Ktore
wykonawcy musza trakrowai jako modyfikacje. Niniejszy
wszystkich Wykonawcdw por6wnywalnvch ofen.
OOPOWIEDZ ZAMAWIA'|ACEGO:

wniosek skladamy

; ;il;i;;;,"

prr".

W zwiQzku z zapytaniem Wykonawcy co do sposobu interpretowania
udzielonycn oopowaedzi.
ZamawiajEcy wskazuje wyja6nienia kt6re naleiy interpretowdi jako
modytikacle,

a

pozost.te

iato
uszczegdlowienie StWZ i pFU.
zamawiaiacy zarrcza wykaz modyfikacji w ceru unikniqcia przez
wykonawc6w pnygotowania ofert ktdre
nie bqdA zaweraty wszysrkich wymagaii ZamawiajQcego.

Wvia6nienie 1z dnia 10.08.2017r.
f. ZAPYTANIE 1 z dnia 25 lipca 2O17t.:
Pytani€ 1

18

ll. ZAPYTANTE 2 z dnia
Pytanie 1

3l

lipca 2O17r.:

pytanae 2

Pytanie 3
Pytanie 4a

pytanie 6
Pytanie 9
Dodatkowe modyfl kacje Zamawiajqcego

atnienie 3 r dnla 22.08.2017r,
ll, ZAPYIANTE 2 z dnia 09 sierpnia 2017r.:

pytanie

I

Pytanie 2

informacja ZamawiajQceSo

Wvlalnlenie 4 z dnla 31.08.2017r.
f. ZAPYTANIE 12 dnia 02 s iercnia 2}l7r.:

pytante5

pytanie 18
pytanie 44
pytanie 49
Pytanle 64
pytanie 80
pytanie 81

pytanie 82
ll. ZAPYTANTE 2 ? dnia 07 sierpnia 2017r.:
PYtanie 3

pytanie 4
Pytanie 5
lll. ZAPYTANIE 3 z dnia

pytanie 1

ll

sle.pnia 2017r.:

lV. ZAPYTANTE 4 z dnia 29 sierpnia 2017r.i

PYtanie 1

iatnienie5zdniat3.
ll. ZAPYTANTE 2 r dnia 17 sierpnia 2017r.:

pytanie 4

lll. ZAPYTANTE 3 r dnia 21 sierpnia 2017r.:
pytanie 5
lV. ZAPyTAN|E4 2

pytanle 2
pytanie 3

dnia 22 sierpnia 2017r,:

agnlenie 6 r dnla 06.10.2017r.
L ZAPYTANTE

pytanie 4

t z dnia 24 si€rpnia 2017r.:

19

pytanie 6
pytanie 11

pltanie 12f
tV. ZApyTANtE 4 z dnia

pytanie 9

04 wtzeinia 2O!7r.:

pytanie 13
pytanie 15
pytanie 16
Vf. ZAPYIAN tE 6

: dnia

pytanie 2
pytanie 3
pytanie 4

V

.

8 w 'zeinia 201j ( .:

ZApyTANtE 7 z dnia 11 wrzeinia
2ol.7r.:

pytanie 2

pytanie 3
pytanie 4
pytanie 5
pytanie 6

pytanie 7
pytante 8
fX. ZAPYTANIE 9 z

dnia 20 wtzelnia 201-lt.:

pytanie 1
X ZApyTANtE

pytanie

10i dnia 2l wrreinia 2017r.:

1

Xff ZAPYTAN tE 12 z

d n

ia

pytanie 1
pytanie 2

2

2 wtzelnia 2}1:/t.:

pytanae 9
XfflZApyTANtE 13 z dnia 2 2 wrzelnia
201-tt.l
pytanie 1
XV

ZAPYTANtt 15 z dnia 27 wrze1lnia
2077t.:

pytanie 1
pytanie 2

xff ZAPYIA fE 12

z

dnie

$l".ff:;ii:n"
l.

2|wt

eanta2}t:.],.l

ttu""ne8o

materialu prosimv o wvja3nienie
nastepujqcy.h rozbielnosciw zatQ.ronych

Zjazd napr:eciwko MC Donald,s,
okotice km 0+800.
sran|e istniejQcym w latnaczonvm
m
tnajduje

w

ronstrukc;a torowiika

y",ffi .r

sur".j;:;;';;,.'1""t:,

sie przeiscle dla pies.vch, j€dnak
uarotona

,iHj?J.1[

;:!#:i*;",'#
#ff ?#ii"{ltiii,JJff
w ramach opracowania dodarkowi;:.tT#.*,i,,11,#
chodnik ni€ ujety
przetargodc ---' "'ry'rac

w materjatach

20

ODPOWIEDi ZAMAWIAJACEGO:

F"ig.i"n"r"zy oat*or,tya w istni€iacym

6ladzie

w technologii ogdlnie pnyietej dla przejs' zgodnie

r PFU islwz.
1+000
n kowy ,, DwO RZEC GIoWNY PKP", okolice km
eeron roidzielony zrardem

Ze5pdl przysta

zwiqzanych z peronaml
Czy wyrazajA Paistwo zgodq na odstqpstwo od wymaga6 technicznych
_ ptosimy
tramwajo*y.i , czy oczekujE Paristwo przeniesienia peronu w innQ lokalizacjQ leili tak
o wskazani€ nowei lokalizacji.

21

-1

l.--,-i

t.;

,l

OOPOWIED2 ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy

wyraia zgodq na odstqpstwo aby Wykonawca na etapie projektowania prlewidlial

w ofercie wykonanie wyjazdu z posesji krzyiujAcego siQ ! planowanil wyspe przysankowil
zamawiajacy na etapie realiracji dopuszcza wykonanie wyspy przystankowej w now€j lokalizacji
pResunietej w kierunku poludniowym na wysokoJci istniejQcej wYspy przystankowej "Przystanek Dworzec
i skalkulowai

PKP'.

Ewentualne przesuniecie wyspy przystankowej nalety na etapie projektowania urgonid

z

MZDiT

w Czegtochowie.

3.

Teren [4PK

22

prorlmy o okreSlenie wymagad dla rabudowy torowlska w rakresie Fo{radtonych rob6t oraz zabaczenie
rakresu wykonanla nowel zabudowy,
oDPOWtEOt ZAMA$,fl ALACE60:
dotyczy fta8mentu odclnka 4 (teren zajezdnl poza wqztem rozj.zdowym), kt6ry jest wyl4eony
z przedmlotoweSo zadania.

manb

Rondo Reagana

przebudowa zjazdu oraz wjazdu na rondo w, lbnstrukcja torowlska SugeruF pnej(de dla
pleszych (male k6tko),jednak nle zaprojekto$/ano dojlcla do nlego ! nowgprojektowanego chodnlka
Cly w twlQlkq z powyiszyn ocreklwana jest dalsza prtebudowa ukladu daoSowego?
vl ymagana

ODPOWED, ZA /TWruACEGO:
Pytanie dotyczy odcinka 5b, kt6ry Jest wylQcaony ! przedmiotowego aadanla.

wladukt za rondem Reagana
Konstrukcja torowiska n. wiadukcie srderuje, !e laloiono w tvm miejsd przejazd lub pnejscle dla
piesrych. Proiirry o wyjeJnienle lub ew€ntualnl korekte pnyietego roadlranla. Czy poaladajq Paditwo
wadnkl techniczne dla wykonanla toaowiska na wladukale uagodnlore r jego Zarzedq obie*tu?

ODPOWIED2 ZAMAWIAJACEGOI
Pytanie dotyczy odcinka 5b, kt6ryjest w)4aczony z przedmiotowego 2adania.

Prosimy

o

potwierdzenie braku koniecznoSci przebudowy sygnalizacji swietlnych drogowych oraz

wskazanie miejscw kt6rych oczekiwany jest jedynie monta2 sySnalizator6w dla pola!d6w tramwajowych.
ODPOw|ED' ZAMAWIA,IAC€GO:

zamawiajecy przewiduje zgodnie slwz i PFU jedynie uzupelnienie w miejscach koniecznych
sygnalizator6w dla tramwaju z koniecznym wykonaniem ruraru oraz odtworrenlem pqtli indukcyjnych.
Poniewat prz€dmiotowe postepowanie jest realilowane w formule "projektuj ibuduj" lokalitacje
sygnalizator6w z koniecznym wykonaniem r!raiu oraz odtworzeniem pqtli indukcyjnych, zostanq
okre5lone na etapie projektowania przez Wykonawcq zgodnie z obowiqzujacymi pr!episami.
7,

Prosimy o uuupelnienie konce pcji torowej o profile tras tramwajowych. Dla prrykladu pochylenja
lstniejqcej ulicy w obrqbie Petli Fieldorfa Nila przekraczaja wymagania warunkdw technicznych powoduJqc
koniecznoi6 zmian rozwiqza'i geometrycznych w zakresie dalszego pru ebiegu trasy tramwajowej.
ODPOw|EO' ZAMAWIAJACEGOI

Przedmlotowa inwestycja prowadzona Jest w systemie 'projektuj i buduj" w zwiAzku z tym po stronie
Wykonawcy na €tapi€ projektowania naleiy wla6ciwy dob6r rzQdnych oraz proflli tras tramwajowych
rachowanaem obowiezujEcych norm iuwzglqdniajace ewentualne lftyiowanie sie
istniejqcymi
Jerdniami i crEgami pieszvmi I p,e5zo rowerowymi.

r

8.

r

Prosimy o potwierdrenie jazdy,,pod prqd" po jednym torze w trakcie realizacji Inwestycji i mo:liwogci
stosowania tego rorwiqzania na istniejEcych pfzejazdach. Problemen w naszej ocenie mogq bya kolizje
. poja?dami i innymi uczestnikami ruchu w sytuacji, gdy tramwaj nadjeid2a z niespodziewanego dla nich
kieru n ku. Czy rozwiaza n ie to je9t a kceptowalne p rze z Zarzadce Otogi?
OOPOWIED' ZAMAWIAIACEGO:

Zamawiajqcy potwiefdza jazde,,pod prEd" po jednym torze w trakcie realizacji Inwestycji
stosowania tegorozwiAzania na istniejQcych przejazdach_
9,

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, i€ w ramach kontraktu nie
doiwietlenia peron6w przystankowych u dodatkowych latarnl.

jest wymagane

i moiliwoji
wykonanie

ODPOwItDZ ZAMAWIAJACEGOI

Oiwietlenie drogowe oraz do6wietle.ia peron6w przystankowych

z

dodatkowych latarni nie jest

przedmiotem tego postQpowanla Wykonanie o{wietlenie bqdzie przedmiotem odrqbnego postepowania
realizowanego przez innE jednostke.
10, Prosimy

o

zalAczenie warunk6w przyla€zeniowych

warunkdw zasilania),

do projektowanych budynk6w lw szczeg6lnolci
a w przypadku ich braku okre(lenie czasu pozyskania taktch warunk6w przez

Wnioskodawce od daty zlotenia wystapienia.
ODPOWIEDi ZAMAWIAJACEGOI
Pozyskanie warunk6w przylqczen owych dla nowo projektowanych obiekt6w leiy po stronie Wykonawcy
na etapie projektowanid, czas pozyskania takich werunk6wokreila cestor infrastruktury
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XfffZAPYTANfE 13

1.

z

dnia 22 wtzelnia 20L7t,l

1 ul. Czartorysktego_ W PFu znojduje sie zopis
pole zosildczd trakcyjnego (wyniono wylqcznik6w no niespolotyzowone)".
"5x
W zwiQzku z powyiszym, czy przed wymianQ wylQcznik6w na niespotaryzowane, Wykonawca powinien
uzyskaa akceptacje dotychczasowego producenta istniejEcej rozdzielnicy (lub nastqpcy prawnego)
w zakresie proponowaneSo typu wylacznika (prqd znamionowy, zakresy nastaw, wylqczalne prEdy
Dotyczy modernhacji istniejecej podstacji trakcyjnej NR

zwarciowe), oraz uzgodnia niezbedny zakfes prdb po ich zainstalowaniu.
W istniejQcej rozdzi€lnicy jest takie pole zasilacz rezerwowego - czy

w tym potu takie

wymieniamy

ODPOwlED2 ZAMAWIAIACEGO:

Wykonawca zobowiEzany

jest do

wykonania modernizacji podstacji zgodnie

z

wymaganiami

ZamawiajEcego ujqtymi w PFU i SlWZ zgodnie z obowiEzujAcymi prrepisami oraz jeili jest to konieczne,
uzyskaniem akceptacjidotychczasowego producenta istniejacej rozdzielnicy (lub nastepcy prawnego).

ZamawiajQcy jednoczeSnie ujednolica zapis znajdujQcy

sie

w

pFU .ozdziat 1.4.3 odcinek

2/

MODERNIZAOA ISTNIIIACU PODSTACJI TRAKCYTNEJ NR 1- ul, Czartoryskiego z zapisem pFU rozdzial
1.3.9 Podst.cJe Trakcyine ust 3 pkt 9 w zakresie wymiany wsrysrkich wytEcznik6w na niespola ryzowane w
polach zasilaczy 5 sztuk oraz w polu rasilacza rezerwowego 1 sztuka. Wykonawca do Wyceny winien tak2e

skalkulowaf dostarczenie dodatkowego zapasowego wylqcznika wraz z komptetnym wdzkiem do kaidej
podstacji lrakcyjn ej.
XlV. ZAPYTANIE 14 t dnia 25 wrz€inia 2017r.:

l.

w famach planowanego zakresu rob6t przewiduje i uwzglednia w przysro5ci
zastosowanie systemu rek{rperacji (odzyskiwania i magazynowania) wytwononej podczas
Czy ZamawlalAcy

elektrodynamicznego hamowania pojazd6w energil elektrycznej?
ODPOWITDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy informuje, ie
tramwajowego wyposa2onego

w

innym postqpowaniu przetargowym przewiduje zakup raooru
w system rekuperacji lodzyskiwania imagazynowania) wyrwor.onel

podczas elektrodynamicznego hamowania pojard6w energii elektrycznej.

Czy Zamawielecy przewidule budowq stacji ladowania elektrychych pojazd6w samochodowych
osobowych i {lLrb) autobus6w enersjQ elekrryczni poryskanQ pnez systemy rekup€racji?
ODPOWIED2 ZAMAWIAJACEGO:

l

Zgodnie z art.38 ust- Ustawy u dnia 29 stycznia 2004 roku prawo Zam6waei publicunych (wraz z poz.
zmianami) Wykonawca mo2€ zwrdcia siq do zamawiajQcego z wnioskiem o wyjajnienie tre3ci specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia. W.wiEzku, ii w Vejci S|WZ nie sq lawarte informacje, o wyjasnienie
ktdrych zwraca sq Wykonawca, Zamawiajqcy uznaje zadane pytanie jako naedotyczqce tre6ci S|WZ
r pozostawia je bez odpowiedzi.

XV ZAPYIAfiIE 15 r dnia 27 wrzeinia 2017r,:

t. W zwiAzku z informacjq z pisma

MZD|T.WD.2214.34.2O!/

z dnia

2017"02,06 zwracamy siq z pro6ba

o przekazanie dokLtmentacji (na etapae przetargulz jnstata€jq Systemu Informacji pasaierskjej.
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
ZamdwiajEcy udostEpnil dokumentacjq w zakresie instata€ji Stp jako zatQcznik:
zat. nf 1do SIWZ- PFU / Wytyczne _zal.11, 16 i17 / Stp

Wykonawca winien skalkulowaa w ofercie jedynie uloienie ruraiu dla kablj od mieFca lokatizacji slupka
z tablicA informacyjna do miejsca przewidzianej lokalizacji rozdzietni zasilajQcej. Wskazane lokalizacje sE
podane w udostqpnionych schematach, ostateczne lokalizacje naleiy uzgodnia na etaple projektowania
z MZD|Tw Czestochowie.
Prosimy o ralQc?enie warunk6w, o

kt6re

2godnae z pismem MZD|T.W0.2214.34.2017

Wykonawca PFu powinien wystapii do MZDiT.

.

dnia 2OI74246

ODPOWIEOZ ZAMAWIAIACEGO:

Zamawiajqcy Lrdostepnil dokumentacje otrzymana z MZojT w Czqstochowie na etapie tworzenia PFU
w zakresie instalacji5lP, kt6ra zostala dolaczona jako zalAcznik:
Zal. nr 1do stwz, PFU / Wyryczne _zat.11, 15 i17/StP
Wykonawca winien skalkulowad w ofercie jedyni€ uloienie ruraiu dla kabli od miejsca lokalizacji slupka
? tablicQ informac.yjna do miejsca przewidzianej lokalizacji rozdzielni zasilajqcej. Wskezane lokalizacje sQ
podane w udostqpnionych schematach, ostateczne lokalizacje nalery uzSodnid na etapie projektowania
z MZD|T w Czestochowie.

3.

z pismem M2O|T.W0.2214.34.2017 z dnia 2017 02{6 zatecaono rozwiqzania OWG braniy
drogowej dla planowanych do skoordynowanla lnwestycji drogowych. Material ten jest dalece
niewystar€zaiqcy do oceny z jednej strony kolizyjnoici projekowanych rozwiqzad I rozwlqranlami
wielobraniowymi, z drugiej za{ moie powodowaa pryjecie niewlalciwych zatoied zwiqzanych np
z budowq ?bqdnego kol€ktora zbierajacego odwodnienie deszczowe sameSo torowiska, co rnacznie
Zgodnie

podraia kosztyi komplikujeorsanizaciQ rob6t budowlanych.
W zwiqzku

.
.
.

?

powyzszym prosimy o:

ralqcrenie moiliwie aktualnych materialdw projektowych wszystkich material6w projektowych
bqdAc"ych w Pafstwa posiadaniu (w wersji PDF i DWG) rawierajqcych Informacje o zakr€sie inwestycji,
rozwiQzaniach braniowych, przyjetych zaloieniach konstrukcyjnych oraz uzyskanych dotychczas
urEodnieniach iopiniach dla tych opracowa6,

okreslenie planowanych termin6w pozyskenia realizowanych dokumentacji (znanych na chwilq
obecnaj podzielonych na farq uzgadnianaa kolizji, Projekty Eudowlane, Projekty Wykonawcte,
ogranaczenie zbedn€go dublowania instalacji podnos,qcych koszt torowiska- min. budowa kolektor6w
desz€zowych, przebudowy instalacji podziemnychi CO, GAZ, SN, NN, ojwietlenie. przy przyjQtych
raloieniach utrzymania ruchu tramwajowego przebudowa instalacll podalemnych generowaa bedzle
istotne utrudnienia funkcjonowanie ukladu drogowego 2 powodu koniecznojci realiracji rob6t
technologiami przecisk6w wymagajqcyni dostQpnoici do kom6f prreciskowych , powodujQcych
lokalne uszkodzenia nawierzchni i utaudnienia ruchu drogowego.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGOI

Zamawiajqcy doiotyl wszelkich starad aby wykazaC na etapie przygotowywania pFU warunki wszystkich
znanych mu Gestor6w 5ieci obcych, kt6rych infrastruktura moie kolidowai z przebudowywana
infrastruktura tramwajowQ.
ZamawiajEcy informuje, ie zalqczone mapy sqjedynymi kt6rymi dysponuje.
Prredmiotowa inwestycja prowadzona jest w systemie "projektuj i buduj" w rwiqzku z tym po stronie
Wykonawcy na etapie projektowania jest uzgodnienie dokumentacji obejmujAcej konieczne zakresy
przebudowy danego Gestora.
xv|ZAPYTANIE 15

z

dnia 05 patdzl€rnlka

20ur..

W nawiQaanlu do zalqczonego materialu prosimy o wylalnienie nastepujecych rozbletnoiciw zalqcronych

gdzlew
Zdjqcie. Widok dotyczy odcinka al. Wolno{ciod Jasnog6rskiejdo Orzechowskiego (dlugogaok 1km),
mojejocenie utrzymanie ruchu tramwajowego bedzle ladaniem bardzo skomplikowanym.
Prosimy o wyjaSnienie:

1.

W Jakl spos6b oczekuia Paistwo realizacji rob6t na odcinku torowiska w bezpo6rednim sasi€dztwie
ODPOWIE02 ZAMAWIAJACEGO:
Prace naleiy prowadzia zgodnie z obowiEzujqcyml przepisami

z.

i

zatwierdzonvm projektem organhacji

Prosimy o wskazanie niejsca na skiadowanie met€rialdw i miejsc na drogi technologiczne dla wYwozu
urobku ipojazd6w z materialami budowlanymi (w tym betonowozami)?
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Loka|izacjamiejscsktadowaniamaterial6wzdenonteiuorazmaterial6wdozabudowania|e2ypostronie
Wykonawcypo uzgodnieniu zwla5cicielemterenu

3'JakieminimaIn€szerokoiciciqg6wpieszychna|etyutrlymacprryrea|izacjirob6tberwYlecienlaruchu
tramwajoweSo, w lokalizacji na odcinku al. wolno(ci od Jasno36rskiej do orzechowsklego?
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

po stronie
Pnedmiotowa inwestYcja prowadzona jest w systemie "pfojektuj i buduj" w zwiqzku z tym
tob6t
wvkonawcyiest wykonanie, uzgodnienie iwdroienie proiektu organizacjiruchu na czas

4.

prz€z
Jaki cras wiazania betonu do momentu putzczenia ruchu tramwajowego bedzie akceptowalnY

hweslora?sTwlORBniewskazujanaminimalneparametrybetonoiminimalnyczaspielegnacji,kt6ry
powinien 2ostai okre(lony przv zaloieniach okr€!lanla etapowania rob6t torowych'
OOPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

po stronie
Przedmiotowa inwestycja prowadzona jest w systemie "projektuj ibuduj" w zwiazk''l z tym
jej
realizacji
zgodnie
do
material6w
uiytYch
WykonawcY na etapie projektowania naleiy wlaJciwy dobdr
inne
elementY
oraz
torowiska
konstrukcji
ze sztukQ budowlana i obowiqzujqcymi przepisami ElenentY
Projektu
dro8owe naleiy uzgodnia z In2yni€rem Kontraktu ZmawiajQcym na etapie wykonwania
Sudowlanego / Proiektdw Wvkonawczych.

/

5.

posesji sEsiadujecYch z
Wjakispos6b przy realizacji rob6t przewidujq Padstwo utrzymanie dojazdu do
poiazd6w mieszkaic6w, pojazd6w uslugoraz pojazd6w awaryjnych -strai poiarna'

torowisklem dla
Pogotowie?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

prowadzona jest w systemie "projektuii buduj" w zwiqzku z tym po stronre
rob6t
wykonawcyjest wykonanie, uzgodnienie iwdroienie projektu organizacji ruchu na czas

pr,edtioto*" in*".tv"j,

Powyisz€ wyjainienia i modYfikacje sa wlqiqce dla wszystkich wykonawc6w.
wobcc braku zaistnienia przcslanki przcsunigcia termilu skladania ofert, o kt6rej mowa
w art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawia,ecy nie przesuwa wyznaczonego terminu
skladania ofert.
KtEROWNIK ZAMAWIAJACEGO
Zastepc,^

p Ic

Robort

z(6zatz4du

{r{6dej*----
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