Do Wykonawcy

Dot.

Koszalin, 05 czerwca 2018 roku

Ogłoszenie 391/P/18/Koszalin

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Koszalinie,
ul. Morska 10, na podstawie art. 22 ust.6 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA-OPERATOR SA, przekazuje treść
zapytań wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie 1
Sprawa ZN/2764/505MZI/2018/18310
„W jaki sposób Zamawiający przewiduje posadowienie budynku RS 15/15 (16 pól SN) Kołobrzeg Ciepłownia wraz z przyległą
stacją konterową 15/0,4 kV, oraz ogrodzeniem terenu działki wraz z bramą wjazdową na teren na działce nr 107 o powierzchni
jedynie 42 m2?”
Odpowiedź
W przypadku zaistnienia potrzeby powiększenia działki dla potrzeb realizacji inwestycji, Zamawiający w uzasadnionym
przypadku wyrazi zgodę na powiększenie działki nr 107, poprzez wydzielenie i wykup optymalnej powierzchni sąsiedniej
działki. Koszty związane z wykupem działki oraz opłaty notarialne poniesie Zamawiający. Wykonawca dokumentacji
projektowej, dokona podziału działki i poniesie wszelkie koszty związane z tą czynnością oraz doprowadzi do zawarcia aktu
notarialnego. Jeżeli podział i wykup działki będzie niemożliwy bądź nieakceptowalny z punktu widzenia Zamawiającego,
Zamawiający wspólnie z wykonawcą dokumentacji projektowej określą optymalny zakres prac, umożliwiający budowę RS
Kołobrzeg Ciepłownia. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza w celu ograniczenia powierzchni działki, budowę wnętrzowej stacji
transformatorowej 15/0,4kV w wydzielonym pomieszczeniu budynku RS. Ostateczny kształt budynku należy uzgodnić z
Zamawiającym.
Pytanie 2
Sprawa ZN/2764/505MZI/2018/18310
„Proszę o wyjaśnienie długości projektowanej linii światłowodowej - wg wytycznych należy zaprojektować 2,5 km linii
światłowodowej, wg specyfikacji 2,1 km, a przedstawiona w postępowaniu mapa obejmuje tylko niewielki teren wokół
istniejących stacji. Proszę o potwierdzenie, że projektowany światłowód ma być ułożony w istniejącej kanalizacji od GPZ
Koszalińska do nowego budynku RS Ciepłownia, jeżeli to możliwe proszę też o przesłanie załącznika graficznego z lokalizacją
istniejącej kanalizacji teletechnicznej?”
Odpowiedź
Potwierdzamy, że projektowany światłowód należy ułożyć częściowo w istniejącym rurociągu kablowym od strony GPZ
Kołobrzeg Koszalińska do miejsca od którego należy doprojektować nowy odcinek rurociągu wraz ze światłowodem w kierunku
do nowego RS Kołobrzeg Ciepłownia. Dodatkowo w załączeniu przedstawiamy, przebieg trasy rurociągu kablowego.
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