B III271.1.2012						                Ożarów, dn. 20.01.2012.
									

Dotyczy: Zaprojektowanie i budowa sieci światłowodowej na terenie Ożarowa 
w ramach projektu – e- świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST

         Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

W SIWZ – punkt 21- sposób obliczenia ceny, w punkcie 2- zapisano- „Kalkulację ceny oferty, jako cenę ryczałtową należy sporządzić w oparciu o Program Funkcjonalno Użytkowy  oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Program Funkcjonalno Użytkowy nie został zamieszczony na stronie zamawiającego. Czy zatem wycena opierać się ma wyłącznie na szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź 1

Wycenę wykonawca sporządza na podstawie własnej kalkulacji w taki sposób aby zostały spełnione wszystkie warunki co do funkcjonalności połączeń i urządzeń zawartych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz koncepcji programowo-przestrzennej  biorąc pod uwagę nadrzędność Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

W umowie §9- rozliczenia płatności pojawia się sformułowanie- Ogólny haromonogram rzeczowo - finansowym (OHRF) i Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy (SHRF)”. Czy załącznik nr 7 do oferty –„harmonogram rzeczowo- finansowy” ma być rozumiany jako OHRF czy SHRF? Jeśli jako OHRF, to czy przed podpisaniem umowy zamawiający wymaga dostarczenia innego harmonogramu, kosztorysu?

Odpowiedź 2

W niniejszym postępowaniu powinien funkcjonować tylko harmonogram rzeczowo – finansowy, pomyłkowo zostały użyte nazwy OHRF i SHRF.

Pytanie 3
Czy inwestor posiada warunki techniczne na wejście kablem światłowodowym w kanalizację pierwotną jeżeli nie jest właścicielem powyższej kanalizacji (nie znalazłem informacji o właścicielu kanalizacji)?


 Odpowiedź 3

Inwestor zgodnie z zapisem Koncepcji Programowo Przestrzennej nie dopuszcza wykorzystywania infrastruktury innych operatorów.


Pytanie 4 
Czy termin realizacji projektu może zostać przesunięty w przypadku trudności niezależnych od wykonawcy w uzyskaniu zgód właścicieli nieruchomości przez które będziemy przechodzić rurociągiem, bądź w przypadku trudności z uzyskaniem map do celów projektowych?

Odpowiedź 4

Termin realizacji projektu zostaje maksymalnie przesunięty na 4 miesiące od podpisania umowy. Przejście rurociągiem należy uzgodnić tylko z zarządcami dróg tj. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Odział Kielce i Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Pozostałe uzgodnienia z właścicielami nieruchomości są w posiadaniu Gminy Ożarów. 

Pytanie 5
Czy termin realizacji projektu może być liczony od daty podpisania umowy? Proponujemy cztery miesiące od podpisania umowy na wykonanie projektu. Termin ten jest napięty ale przy założeniu, że jest to dla miasta Ożarów, możliwy do wykonania.

Odpowiedź 5

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na wykonanie projektu. W związku z  tym pkt 7.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje nowe brzmienie tj:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: dokumentacje techniczną należy wykonać w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy, całość przedmiotu zamówienia należy wykonać w terminie do 15 listopada 2012. 

Pytanie 6
W koncepcji programowo – przestrzennej jest 5 złączy na kablach światłowodowych (zgodnie z zamieszczonym schematem optycznym), natomiast w SIWZ jest 14 muf złączowych (SIWZ „zakres rzeczowy zadania” str 35) i zmianie uległy profile kabli. proszę o podanie, jaką ilość spawów mamy przyjąć w mufach? Czy posiadają Państwo aktualny schemat optyczny sieci, która ma być zaprojektowana. 

Odpowiedź 6 
Wykonawca ma sam określić liczbę złączy oraz liczbę włókien do połączenia. Inwestorowi zależy na uzyskaniu połączeń wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
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