Gdańsk, dnia 06.05.2019 roku
Dotyczy: przetargu - 524/W/19/Gdańsk, Kartuzy, Wejherowo
Sprawa nr: ZN/2650/303MZI/2019/1800616/1804422
Kielno Szemud gmina wiejska nr dzial.: 25/8
Budowa przyłącza kablowego nN wg dokumentacji projektowej, Budowa przyłącza kablowego
nN, przystosowanie stacji T-95143do nowych warunków pracy wg dokumentacji projektowej.
Szanowni Państwo
W imieniu Zamawiającego ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział
w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informujemy Państwa, iż w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, mającym na celu wybór Wykonawcy
wpłynęły zapytania:
Pytanie nr 1
Po zapoznaniu się z warunkami terenowymi w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, stwierdzam że
plan przebiegu linii kablowej jest niezgodny z rzeczywistością nowego układu drogowego. W miejscu
skrzyżowania zostało wybudowane rondo z nowym przesuniętym układem drogowym. Część linii
kablowej przebiega bezpośrednio w nawierzchni bitumicznej lub w chodniku. Zgodnie z projektem,
główny przewiert ma być wykonany przez krawędź ronda. Proszę o wyjaśnienie czy przesunięcia i nowa
trasa linii kablowej będzie traktowana jako zmiana nieistotna. Czy wykonawca będzie musiał na etapie
realizacji zamówienia wykonać nowe uzgodnienia trasy linii kablowej.
Odpowiedź nr 1
Trasa linii kablowej została skoordynowana z projektem nowego układu drogowego i uzgodniona w UG
w Szemudzie.
Jeżeli na etapie wykonawstwa drogi, powstały jakieś zmiany w stosunku do projektu, być może
konieczna będzie korekta trasy linii kablowej. Przy budowie linii kablowej konieczny będzie kontakt z UG
Szemud oraz firmą RedRoad, której właściciel jest projektantem nowego układu drogowego
i jednocześnie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie drogi.
Zmiany trasy linii kablowej, o ile linia nie zostanie poprowadzona w działce nie objętej zgłoszeniem,
będą kwalifikowane jako zmiany nieistotne.
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