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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach trybu
podstawowego na Budowę światłowodowych linii komunikacyjnych systemu monitoringu
wizyjnego na terenie miasta Bogatynia
Zamawiający – Gmina Bogatynia na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zawiadamia, że w toku postępowania
wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
Pytanie nr 1 dot. Pkt. 5.2 SIWZ
W zakresie rzeczowym zadania uwzględniona jest budowa studni telekomunikacyjnych w ilości
22szt. Wykonawca nie znalazł dokumentach przetargowych oraz udostępnionych projektach
uzgodnień formalnych z właścicielami nieruchomości dotyczących zgody na ich wybudowanie.
Czy Zamawiający może wskazać w której dokumentacji znajdują się przedmiotowe uzgodnienia
i zgody?
Odpowiedź:
Lokalizacja studni w terenie będzie uzgadniana na roboczo z Zamawiającym i Inspektorem
Nadzoru. Wszystkie studnie będą budowane w sąsiedztwie studni (początkowych i końcowej
danego odcinka) ORANGE POLSKA, na terenie należącym do Zamawiającego (chodniki).
W przypadku gdy ustalona lokalizacja będzie inna niż chodnik, Zamawiający uzyska zgodę
od zarządcy (właściciela) terenu. W zakresie prac Wykonawcy jest wykonanie koniecznych
uzgodnień formalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonanie przyłącza
do studni ORANGE i posadowienie studni należy powykonawczo zinwentaryzować i przekazać
do ośrodka geodezyjnego. Jeśli występują obszary objęte ochroną konserwatorską to należy
uzgodnić prace z konserwatorem zabytków i dokonać zgłoszenia robót.
Mapy, uzgodnienia i pozwolenia należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru.
Pytanie nr 2 dot. Przedmiaru robót i dokumentacji projektowych.
W udostępnionym przedmiarze robót znajdują się pozycje dotyczące montażu (spawania) sieci
światłowodowej, w dokumentacjach projektowych brak jest schematów rozpływu włókien w
oparciu o który należałoby taki montaż wykonać. Czy Zamawiający dysponuje schematem
rozpływu włókien i może udostępnić go Wykonawcy?
Odpowiedź:
Schemat rozpływu włókien należy sporządzić powykonawczo. W zakresie prac nie ma
wykonania spawów. W nowo budowanej studni należy zostawić zapas kabla światłowodowego
na stelażu zapasu kabla wraz z mufą światłowodową.

Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru schemat do
weryfikacji wraz z protokołami z pomiarów ciągłości.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i należy je stosować odpowiednio.

W imieniu Zamawiającego
Przewodnicząca Komisji
Przetargowej
/-/
Aleksandra-KołodyńskaWojciechowska

Otrzymują:
1. strona internetowa prowadzonego postępowania: www.bip.bogatynia.pl
2. aa

