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         KS/FFZM/WNZ-000386/2021 
 
 
 

Wykonawcy w postępowaniu: 
  

          Powierzenie funkcji Inwestora Zastępczego w ramach budowy nowego zaplecza  
zespołu utrzymania czystości taboru kolejowego na terenie zaplecza utrzymania taboru  

spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. przy ul. Raciborskiej 58 w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
 
 
 
 

Dotyczy: Postępowanie KS/FFZM/WNZ – 000386/2021 
 
 
 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 
 

Zamawiający, Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-074), przy ulicy Raciborskiej 58, dokonuje  
następujących wyjaśnień treści Zapytania ofertowego w postępowaniu pn. „Powierzenie funkcji Inwestora 
Zastępczego w ramach budowy nowego zaplecza zespołu utrzymania czystości taboru kolejowego na terenie 
zaplecza utrzymania taboru spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.  przy ul. Raciborskiej 58 w formule „zaprojektuj i 
wybuduj” 
 
 
Poniższe odpowiedzi (wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego) należy traktować jako integralną część 
Zapytania ofertowego do postępowania o znaku KS/FFZM/WNZ-000386/2021. 
 
 
 
Pytania: 
1.Czy intencją Zamawiającego jest wykonanie zakresu opisanego w 7 i pkt 8 „Zapytania Ofertowego”  tj. dokumentacji 
projektowej przez potencjalnego Inwestora Zastępczego czy jest są to załączniki informujące o zakresie dokumentacji 
projektowej? 
2. Proszę o informację na temat statusu realizacji dokumentacji projektowej opisanej w punktach 7 i 8: 
2.1 Czy dokumentacja została już zlecona przez Zamawiającego  lub czy Zamawiający posiada odebraną od Biura 
Projektowego dokumentację i w jakim zakresie ( np. czy wraz z projektami wykonawczymi? 
2.2 Czy Zamawiający dopiero będzie zlecał wykonanie tej dokumentacji czy będzie to przedmiotem i zakresem 
realizowanym przez Inwestora Zastępczego? 
2.3 Czy Zamawiający wystąpił z wnioskiem o decyzję o pozwoleniu na budowę lub czy Zamawiający posiada już taką 
decyzję a  jeżeli nie to może podać termin  kiedy planuje złożyć wniosek o decyzję? 
3.  Czy Zamawiający rozpoczął proces wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych a jeżeli nie to od kiedy planowany 
jest taka procedura i czy Inwestor Zastępczy będzie zobligowany uczestniczyć w takim postepowaniu np. jako wsparcie 
Zamawiającego czy całość procedury zrealizuje sam Zamawiający?  
4. Czy Zamawiający dodał by załącznik nr 6 i załącznik nr 7 do specyfikacji lub wskazał gdzie można pobrać te załączniki 
(chodzi  o ich wymaganą formę)? 
 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź na pytania szczegółowe zawiera się w formule zamówienia w relacji z wykonawcą, „zaprojektuj-wybuduj”. 
Rola inwestora zastępczego sprowadza się do kontroli prawidłowości obu tych etapów, projektowania i budowy. 
Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 5 – Umowa o pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – wzór.  
Załączniki nr 6 i 7 w formie edytowalnej stanowią załącznik do niniejszego pisma. 
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Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego nie powodują zmiany terminu składania 
ofert, tj. 26 maja 2021 roku, do godz. 11.00. 
 
  
Zapisy Zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nie ulegają zmianie.  
 
 
 
 


