Nowy Sącz, dn. 27.06.2011r.
BPM.ZZP.271.447.2011
Otrzymują Wykonawcy
którym przekazano
specyfikację
wg rozdzielnika
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Instalacja sieci światłowodowej w relacji Rynek
1 - Rynek 3 oraz Rynek 1 – ul. Lwowska 71 w ramach projektu pn.
Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju
ekonomicznego oraz poprawy jakości Ŝycia mieszkańców subregionu Nowy
Sącz”.
I. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej
dalej „ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany
dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami,
gdyŜ zwrócono się o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zwanej dalej „specyfikacją”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie 1 Wykonawcy:
Czy przedmiotem przetargu ma być opracowanie projektów na dzierŜawę kanalizacji TP
S.A. lub czy Inwestor jest juŜ w posiadaniu dokumentacji na dzierŜawę kanalizacji TP
S.A.?
Odpowiedź na pytanie 1:
Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji przetargowej, przedmiotem
zamówienia jest równieŜ opracowanie projektu wymaganego przez TP S.A.
a dotyczącego dzierŜawy kanalizacji teletechnicznej TPSA.
Pytanie 2 Wykonawcy:
Na jakiej podstawie ustalono długości dzierŜawionej kanalizacji od TP S.A. i czy
Inwestor ma juŜ warunki techniczne na jej dzierŜawę?
Odpowiedź na pytanie 2:
Długości dzierŜawionej kanalizacji teletechnicznej ustalono na podstawie czasowych
wydanych przez TP S.A. warunków technicznych. Zamawiający będzie zabiegał o
przedłuŜanie czasu trwania warunków technicznych TP S.A. lub teŜ wydanie nowych
jeśli zajdzie taka konieczność. Wykonawca będzie miał moŜliwość zapoznania się z
pełną treścią warunków technicznymi TP S.A. przed podpisaniem umowy.
Pytanie 3 Wykonawcy:
Jaki typ złączek naleŜy zastosować SC/APC czy SC/PC?
Odpowiedź na pytanie 3:
NaleŜy zastosować złączki typu SC/APC.
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Pytanie 4 Wykonawcy:
Czy przyłącz do budynku Lwowska 71 naleŜy wykonać rurą Fi 110, czy np 2 x Fi 40?
Odpowiedź na pytanie 4:
Przyłącz do budynku Lwowska 71 naleŜy wykonać rurą Fi 110. Ponadto dodatkowa
studzienka przy budynku Lwowska 71 powinna umoŜliwiać zainstalowanie w niej zapasu
kabla światłowodowego zgodnie z wymogami zawartymi w „Programie funkcjonalnouŜytkowym”.
Pytanie 5 Wykonawcy:
Jaka jest orientacyjna długość trasowa od planowanych wprowadzeń kabla do budynków
(Rynek 3, Rynek 1, Lwowska 71) do istniejących szaf teleinformatycznych w których
naleŜy zakończyć światłowód?
Odpowiedź na pytanie 5:
Orientacyjna długość trasowa od planowanych wprowadzeń kabli do budynków do
istniejących szaf teleinformatycznych w których naleŜy zakończyć światłowód wynosi:
- dla Rynek 1 – ok 20m
- dla Lwowska 71 – ok 10m
- dla Rynek 3 – ok 30m
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej aby zapoznać się z miejscem instalacji
światłowodów oraz długością tras kablowych.
Pytanie 6 Wykonawcy:
Czy naleŜy wykonać nowe trasy kablowe (ruraŜ, korytka, listwy)?
Odpowiedź na pytanie 6:
Tak, naleŜy wykonać rurarz do szaf teleinformatycznych w poszczególnych budynkach.
W przypadku budynku Ratusza (Rynek 1) moŜna częściowo skorzystać z istniejących
koryt prowadzących do serwerowni. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej aby
zapoznać się z miejscem instalacji światłowodów.
Pytanie 7 Wykonawcy:
Czy warunki dostępu do kanalizacji od TP SA pozostają aktualne, czy Zamawiający
zapewni ich waŜność na okres realizacji inwestycji?
Odpowiedź na pytanie 7:
Zamawiający będzie zabiegał o przedłuŜanie czasu trwania warunków technicznych TP
S.A. lub teŜ wydanie nowych na identycznych warunkach jeśli zajdzie taka konieczność.
II. POUCZENIE
Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XVII specyfikacji.
PREZYDENT MIASTA
Nowego Sącza
Ryszard Nowak (-)
………………………………………………………………

(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej)
Otrzymują:
1. Wykonawcy, którym przekazano specyfikację,
2. strona internetowa: www.nowysacz.pl,
3. a/a UM - BPM.ZZP.
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