
Informacja na stronę internetową KWP w Szczecinie

Szczecin, dnia 17.10.2012 r.
ZZ- 2380-123/12                                                                        

dot.:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  
i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej 
„uPzp”  na  Budowę   telekomunikacyjnych  linii  kablowych  od  Komendy  Powiatowej  Policji  przy 
ul.  Kilińskiego  do  budynków  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  i  Stacji  Powiatowej  
Pogotowia Ratunkowego przy ul Żurawiej w Kołobrzegu

Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytania  dotyczącego 
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,  które  wpłynęło do przedmiotowego postępowania  w dniu 
12.10.2012r. wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją siwz.

1 pytanie 
W ramach realizacji  przedmiotu zamówienia wymagane jest  przygotowanie projektów organizacji  ruchu 
oraz uzyskanie decyzji zajętości pasa ruchu drogowego. Określony przez Zamawiającego termin realizacji  
Zamówienia  jest  malo  realny  do  spełnienia.  Czy  zamawiający  wydłuży  termin  realizacji  zamóweinia  
i określi go jako okres od momentu podpisania umowy? Proponujemy, aby termin wykonania zamóweinia 
wynosił 3 miesiące od daty podpisania umowy.
Odpowiedź na pytanie :
 Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zamówienia.

2 pytanie 
W załączonym do projektu budowlanym piśmie GN.6845.10.189.2012. VII wystawionym przez Prezydenta 
Miasta  Kołobrzeg  (27  strona  projektu  budowlanego),  oraz  w  decyzji  wydanej  w  dniu  27.07.2012  
o  numerze  66/L/12  wystawionej  przez  Prezydenta  Miasta  Kołobrzeg  (25  strona  projektu  budowlanego) 
znajduje sie zapis,  że wszelkie prace mają zostać wykonane metodą przecisku.  W kosztorysie natomiast  
całkowita długość przecisków to tylko 69 mb. Czy nie zaszła pomyłka w kosztorysie?
Odpowiedź na pytanie :
W  dołączonej  dokumentacji  projektowej  nastąpiła  istotna  pomyłka  polegająca  na  nieuwzględnieniu 
konieczności układania rurociągu metodą bezwykopową zgodnie z właściwymi decyzjami wydanymi przez 
Prezydenta Miasta Kołobrzeg. 
Zamawiający dokonuje poprawy dokumentacji  budowlanej,  wykonawczej oraz przedmiaru robót poprzez 
zamieszczenie zmodyfikowanych załacznikiów do siwz nr 4, 5 i 6.

3 pytanie 
Czy Zamawiający ma podpisaną umowę z TP S.A.?
Odpowiedź na pytanie :
Zamawiający ma zawartą umowę na dzierżawę kanalizacji z TP.SA.

  
W zwiazku z powyższymi zmianami zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz wadium do 

dnia 26.10.2012r. godz. 11.30. Otwarcie ofert w dniu 26.10.2012r. godz. 12.00.


