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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”na  „na
dzierżawę łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań,
które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14.03.2014r. wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1
Czy  Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  przeniesienia  w  trakcie  trwania  umowy  na  swój  koszt  łączy
dla lokalizacji: 
- Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim z lokalizacji przy ul. Staszica 27 do lokalizacji przy
ul. Warszawskiej 29,
- Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie z lokalizacji przy ul. Wyzwolenia 2 do lokalizacji przy ul. Boh.
Warszawy nr działki 315/1-3, 319/3-5,
- Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu z lokalizacji przy ul. Marszałka Piłsudskiego 4 do lokalizacji przy
ul. Łużyckiej nr działki 372, 373?

Odpowiedź: 
Tak,  Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  dokonał  przeniesienia  łączy  w ramach  przedmiotu  zamówienia
w trakcie trwania umowy, wszelkie koszty związane z przeniesieniem należy wliczyć w cenę oferty.

Pytanie 2
Czy Zamawiający na terenie działek należących do KWP w lokalizacji Choszczno oraz Myślibórz wybuduje
swoją infrastrukturę telekomunikacyjną ( kanalizacja, kabel)?

Odpowiedź: 
Zamawiający w każdej z podanych w pytaniu lokalizacji, wybuduje na własny koszt kanalizację teletechniczną.

Pytanie 3
Czy Zamawiający posiada projekty techniczne budynków dla lokalizacji Choszczno oraz Myślibórz na podstawie
których  Wykonawca  mógłby  zaprojektować  infrastrukturą  niezbędną  do  nawiązania  się  do  infrastruktury
Zamawiającego 

Odpowiedź: 
Tak

Pytanie 4
Czy Zamawiający zgodzi się na przesunięcie terminu składania oferty na dzień 21.03.2014? 
Spowodowane jest to faktem konieczności wykonania dokładnej analizy zakresu inwestycji niezbędnej do
wykonania dla lokalizacji Stargard Szczeciński, Choszczno oraz Myślibórz.

Odpowiedź: 
Zamawiający przesunie termin składania ofert na 24.03.2014r.

Zamawiający  przedłuża  termin  składania  i  otwarcia  ofert oraz  wniesienia  wadium  do  dnia
24.03.2014r.  Godziny składania i otwarcia  ofert pozostają bez zmian. 
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