Gdańsk, dnia 28.02.2019 roku
Dotyczy: Ogłoszenie nr 203/W/19/Oddział Gdańsk

Sprawa nr: ZP/655/303MZS/2019/1
Demontaż wieży telekomunikacyjnej na GPZ Pomorska wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Gdańsk, gmina miejska
ul. Pomorska 56

Szanowni Państwo!
ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki
Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęły pytania:
Pytanie nr 1
Prosimy o przesłanie projektu masztu przeznaczonego do demontażu.
Odpowiedz nr 1
Projekt do wglądu na wizji lokalnej.
Pytanie nr 2
Prosimy o przesłanie zdjęć masztu.
Odpowiedz nr 2
W celu oględzin wieży jest organizowana wizja lokalna.
Pytanie nr 3
Poza masztem do demontażu jest infrastruktura. Jaką infrastrukturę ma Inwestor na myśli?
Odpowiedz nr 3
Fidery, inne okablowanie, anteny, elementy elektroniczne.
Pytanie nr 4
Czy demontaż masztu obejmuje demontaż całych fundamentów, czy tylko skuć do poziomu terenu?
Odpowiedz nr 4
Demontaż fundamentów.
Pytanie nr 5
Zysk z tytułu utylizacji stali jest po stronie Wykonawcy?
Odpowiedz nr 5
Tak. Podobnie koszty z utylizacji innych elementów

.

Pytanie nr 6
Istnieje możliwość dojazdu sprzętu ciężkiego typu dźwig?
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Odpowiedz nr 6
Do oceny na wizji lokalnej.
Pytanie nr 7
Jeśli Wykonawca nie da rady przybyć na wizję lokalna we wskazanym terminie czy Inwestor będzie rozpatrywał
złożoną ofertę przez owego Wykonawcę?
Odpowiedz nr 7
Zgodnie z zapisem Specyfikacji Technicznej pkt G „Warunkiem złożenia oferty konieczne jest uczestnictwo w
wizji lokalnej na wymienionym obiekcie, która odbędzie się dnia 05.03.2019r. o godz. 9:00”
Pytanie nr 8
Zwracamy się o wydłużenie terminu realizacji. Ze względu na potrzebę uzyskania Pozwolenia na Rozbiórkę sam proces
urzędowy to 79 dni( 65 dni ma urząd na wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę od złożenie dokumentacji projektowej +
14 dni na uprawomocnienie się), do tego trzeba doliczyć czas na sam proces „fizycznego” demontażu masztu wraz z
infrastrukturą co nie pozwala zmieścić się w terminie zakładanym przez Inwestora czyli do 31.05.br

Odpowiedz nr 8
W przypadku wystąpienia problemów formalno-prawnych, istnieje możliwość wydłużenia terminu.

Z poważaniem,
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