Toruń, dnia 31.10.2013 r.
ZP-271.93.2013

WSZYSCY WYKONAWCY
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp lub Pzp, przekazuję treść zapytań dotyczących
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na:
Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Plac Teatralny w Toruniu

Zapytania:

1. Kto ponosi koszty zakupu materiałów (studnie, rury) oraz wykonania kanalizacji kablowej
i przepustów kablowych dla potrzeb projektowanej sygnalizacji świetlnej ?
2. W projekcie budowlano – wykonawczym występuje kable światłowodowy (2xXOTKtdDx 24J)
układany w istniejącej i projektowanej kanalizacji kablowej dla potrzeb koordynacji między
projektowanym sterownikiem a istniejącym sterownikiem na skrzyżowaniu Wały gen.
Sikorskiego – Prosta, proszę o wyjaśnienie kto ponosi koszty zakupu materiałów (kabel
światłowodowy, studnie, rury) i koszty ich wbudowania?
3. Projektowany sterownik zostanie podłączony do magistrali światłowodowej za pomocą kabla
światłowodowego XOTKtdDx 12J ułożonego w projektowanej kanalizacji kablowej, proszę
o wyjaśnienie kto ponosi koszty wykonania tego podłączenia (kable światłowodowy, studnie,
rury, przepusty, robocizna, sprzęt oraz inne koszty potrzebne do wykonania tego podłączenia).
Odpowiedzi:
1.
2.
3.

Kanalizacja teletechniczna z przepustami pod montaż kabli jest wykonana w całym zakresie
przez firmę „Budimex” w ramach koordynacji robót torowych i drogowych.
Kable światłowodowe będą zakresem innej firmy co nie jest objęte zakresem rzeczowym
przedmiotowego przetargu. Rury i studnie są wykonane jak w pkt. 1.
Projektowany sterownik zostanie uruchomiony jako wydzielony z pełnym wyposażeniem dla
kabli światłowodowych bez połączeń z najbliższymi sterownikami – zakres do wykonania
w późniejszym okresie realizacji, koordynacji i finansowym.

Powyższa odpowiedź na pytanie nie stanowi zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w świetle
art. 12a ustawy Pzp. oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w rozumieniu art. 38 ust. 4a ustawy Pzp.

Z poważaniem

