Ostrowiec Świętokrzyski, 11 października 2021 r.

Or.271.19.3.2021

Wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postępowaniu
Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.), Zamawiający: Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, przekazuje zapytania
Wykonawcy, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i udziela wyjaśnień
dotyczących postępowania pn: „System dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty
miejskiej” na potrzeby realizacji projektu „Ekologiczny Transport Miejski w Ostrowcu
Świętokrzyskim”.
Pytanie 1. Czy ewentualne negocjacje i zabezpieczenia roszczeń z tytułu odszkodowań, dzierżaw
czy służebności związanych z prowadzeniem linii kablowych czy też umieszczeniem
energetycznych złączy kablowych lub licznikowych w działkach prywatnych, działach należących
do firm oraz instytucji zewnętrznych (np. spółdzielnie mieszkaniowe, lasy itp.) oraz powiązane
koszty administracyjne (np. obsługa notarialna) oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń
(linie zasilające kablowe, złącza kablowo-pomiarowe, tablice informacyjne) np. w pasach
drogowych leżą w gestii Wykonawcy robót?
Odpowiedź 1. Powyższe opłaty leżą w gestii Zamawiającego. Przebieg tras kablowych
i posadowienie urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym.

Pytanie 2. Czy koszty przyłączenia do sieci energetycznej wynikające z umowy przyłączeniowej
zawartej między Inwestorem a Zakładem Energetycznym zostaną pokryte przez Inwestora czy
Wykonawcę robót.
Odpowiedź 2. Koszty przyłączenia do sieci energetycznej wynikające z umowy przyłączeniowej
zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego zostaną pokryte przez Zamawiającego.

Pytanie 3. Czy w przypadku znacznych opóźnień ze strony Zakładu Energetycznego
w wykonaniu przyłącza do miejsca rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej i instalacji
podmiotu przyłączanego lub w montażu liczników energii, co spowodowałoby przekroczenie
terminu realizacji zadania, Wykonawca zostanie obciążony karą za nieterminową realizację?
(deklarowany przez Zakład Energetyczny termin przyłączenia liczony od dnia zawarcia umowy
wynosi około 15 miesięcy)
Odpowiedź 3. Termin realizacji umowy został określony w ogłoszeniu i SWZ i jego przekroczenie
skutkować będzie sankcjami zawartymi w postanowieniach projektu umowy.

Pytanie 4. Czy dopuszczona jest lokalizacja złączy z licznikami energii dla projektowanych tablic
w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych tablic informacyjnych w sposób niepowodujący
ograniczenia widoczności lub utrudnień w ruchu w obrębie zatoki autobusowej w przypadku
braku możliwości uzyskania zgodny na posadowienie w innej lokalizacji?

Odpowiedź 4. Tak. Przebieg tras kablowych i posadowienie urządzeń należy uzgodnić
z Zamawiającym.
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