Gdańsk, dnia 17.07.2019

Ogłoszenie 839/W/19/Oddział Gdańsk
Sprawa nr:
ZP/4364/303MZI/2019/19374/19375/19382/19373/19376/19377/19378/19379/19380/19381/19383/19384/19385/19387/19388/
19389/19386/19391/19394/19390/19392/19393/19395/19396/19397/19398/19400/19401
Dobrzewino Szemud gmina wiejska,
ZAKUP I INSTALACJA REKLOZERÓW
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
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie po czyjej stronie leży dostawa terminala tetrowego czy po stronie Wykonawcy, czy
Zamawiającego?
Odpowiedz nr 1
Zamawiający informuję, iż zgodnie ze Specyfikacją dostawa inwestorska obejmuje wyłącznie Radiomodem oraz antenę TETRA.
Pytanie nr 2
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie po czyjej stronie leży dostawa anteny, przewodu antenowego, odgromnik antenowego do
komunikacji poprzez TETRA czy po stronie Wykonawcy, czy Zamawiającego?
Odpowiedz nr 2
Zamawiający informuję, iż zgodnie ze Specyfikacją dostawa inwestorska obejmuje wyłącznie Radiomodem oraz antenę TETRA.
Pytanie nr 3
Prosimy o doprecyzowanie kwestii wymagań dotyczących rozłączników dla stworzenia bezpiecznej przerwy izolacyjnej w
dokumentacjach wymienione jako (RN 24/400) – rozumiemy, że rozłączniki mają być o budowie trzy biegunowej i mają być zgodne
ze standardem Energa Operator.
Odpowiedz nr 3
Zamawiający informuje, iż rozłączniki mają być o budowie trzy biegunowej oraz muszą być zgodne ze standardami oraz
prekwalifikacją obowiązującymi w Energa-Operator SA.
Pytanie nr 4
W związku z dużym stopniem złożoności oraz obszerności przedmiotu postępowań jak i okresu urlopowego prosimy o
przesunięcie terminu złożenia ofert w postępowaniach dotyczących w/w Ogłoszenia do dnia 25.07.2019.
Odpowiedz nr 4
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do dnia 29.07.2019 r
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W związku z pytaniem nr 4
zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z dnia 19.07.2019r. na 29.07.2019r., oraz zapisy w:
• Ogłoszeniu:
Pkt. 8) Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 29-07-2019 godz. 08:00
Pkt. 9) Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 29-07-2019 godz. 09:00
• Warunkach zamówienia:
III. Terminy
1. Terminy dotyczące ofert
1.1. termin składania ofert upływa w dniu 29-07-2019 r. o godz. 08:00 /Kancelaria (pok. 2);
1.2. otwarcie ofert nastąpi w ostatnim dniu składania ofert w siedzibie Zamawiającego 29-07-2019 godz. 09:00 /pok. 409/;.
X. Sposób przygotowania oferty:
2. Znakowanie i składanie ofert
2.1. Ofertę/oferty należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie zaadresowanej na:
ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
2.2. Na kopercie należy również umieścić opis:
„Oferta/oferty do ogłoszenia nr 839/W/19/Oddział Gdańsk - Wykonanie robót budowlanych –
Nie otwierać przed 29-07-2019 09:00”
Koperta powinna być ostemplowana pieczęcią firmową Wykonawcy.
Powyższą zmianę prosimy uwzględnić przy oznaczeniu koperty.

Z poważaniem,
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