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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego pn: Wstępne
Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii.
W związku ze złożonymi zapytaniami do treści siwz, działając na podstawie art. 38 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
Nawiązując do wymogu Zamawiającego zawartego na str. 6/70 OPZ dla realizacji zadania
„Wstępne Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii” (GZM) w rubryce MODEL WYJŚCIOWY:
… „Obowiązkiem Wykonawcy będzie dokonanie niezbędnej weryfikacji, aktualizacji
i rozbudowy modelu wyjściowego w celu spełnienia wszystkich wymagań określonych
niniejszym opisem przedmiotu zamówienia”:
- Oferent ze względu na fakt, iż model wyjściowy subregionu centralnego woj. śląskiego ze
Studium Transportowego/GZM Zamawiający przekaże dopiero wyłonionemu Wykonawcy
– w celu uzyskania pełnej porównywalności składanych ofert - wnosi o jednoznaczne
określenie przez Zamawiającego niezbędnych zakresów jego:
1) weryfikacji
2) aktualizacji oraz
3) rozbudowy.
Oferentowi - na podstawie pozyskanych dotychczas niezależnie informacji - znane są
przedłużające się procedury odbiorowe ww. modelu wyjściowego i tym usilniej wnosi
o dookreślenie przez Zamawiającego ww. zakresu niezbędnych prac.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że model wyjściowy jest ściśle zdefiniowany w OPZ w rozdziale 1
Słownik pojęć i dotyczy modelu mikrosymulacyjnego i zostanie przekazany przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Jednocześnie Wykonawca to samo pojęcie odnosi do modelu
prognostycznego ruchu osób (makrosymulacyjnego wykonanego w programie PTV Visum)
opracowanego w ramach Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa
Śląskiego.
W zakresie pytania o weryfikację, aktualizację i rozbudowę modelu wyjściowego
(mikrosymulacyjnego), wymagania odnośnie jego weryfikacji, aktualizacji oraz rozbudowy są
jednoznacznie sprecyzowane w OPZ i wynikają zarówno z:
a. zapisów dot. wykonywania modeli mikrosymulacyjnych oraz analiz ruchowoeksploatacyjnych,
b. ze szczegółowych zapisów dot. modelu wyjściowego - w szczególności w punktach
4.3.5 , 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.13.25, 4.13.26.
c. zapisów rozdziału 4.12, w którym ściśle określono zasięg modelu wyjściowego oraz
zasięg modelu bazowego, z czego wynika zakres rozbudowy modelu wyjściowego.
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Ponadto Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do
SIWZ tj. Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
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