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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
 

 
Dotyczy: 

 
Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation – 
Rozbudowa i modernizacja sieci światłowodowej 

 

W związku z otrzymaniem w dniu 06.03.2017 i 07.03.2017 r. próśb Wykonawców  o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia 
treść przesłanych  pytań  wraz z wyjaśnieniami: 
 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający uwzględnia możliwość wydłużenia czasu na realizację zadania ze względu 
na długi okres pozyskania zgód i uzgodnień z PKP? Dotyczy to wykonania przyłącza do 
obwodu budynku Ochrony Wybrzeża Jastarnia, adres. Jastarnia ul. Ogrodowa 108 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dokona wydłużenia czasu na realizację robót budowlanych do 150 dni licząc 
od daty podpisania umowy ze względu na konieczność pozyskania uzgodnień z spółką 
PKP PLK. 
 

Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w miejscu wpięcia się mufą rozgałęźną w 
istniejący rurociąg i kabel szkieletowy 144J zasobników np. ZK 1. ? Obawiamy się braku 
możliwości uzgodnienia na działkach leśnych elementów studni wystających ponad 
powierzchnię gruntu. (rama i pokrywa/y) 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający dopuszcza instalację zasobnika kablowego zamiast studni kablowej w 
miejscu wpięcia przyłącza pod kabel magistralny 144J pod mufę rozgałęźną 
 

Pytanie nr 3 
W celu oszacowania wartości i terminu realizacji zamówienia niezbędna jest informacja o 
punktach lub miejscach, z których przyłącza będą prowadzone. Jeżeli decyzję o miejscu 
włączenia ma podjąć wykonawca to niezbędna jest informacja o trasie przebiegu 
istniejącej magistrali wraz z lokalizacją złączy 
 
Odpowiedz: 
Arkusze przedstawiające trasę przebiegu i okolice włączenia infrastruktury do przebiegu 
magistralnego jest załączony do specyfikacji postępowania 
 

Pytanie nr 4 
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Jeżeli projekt ma być wykonany na aktualnych mapach geodezyjnych oraz zawierać 
uzgodnienia i decyzje administracyjne to minimalny termin realizacji to ok. 2 miesiące. 
Termin odbioru bezusterkowego zgodnie z Zamówieniem to 21 dni. W związku z tym 
realizacja zamówienia w ciągu 3 miesięcy jest bardzo zagrożona. 
Odpowiedz: 
Termin realizacji zamówienia został wydłużony do 150 dni zgodnie w związku z pytaniem numer 3.  
 

Pytanie nr 5 
Zamówienie zawiera zapis: „sprawdzenie ciągłości przewodu lokalizacyjnego powinno 
odbyć się podczas badań fabrycznych przeprowadzanych w obecności przedstawicieli 
Inwestora” – czy Inwestor zamierza wysyłać swojego przedstawiciela na taśmę 
produkcyjną do fabryki? Jeżeli kabel miałby być produkowany pod to Zamówienia a nie 
zakupiony z hurtowni to termin realizacji całej inwestycji jest trudny do przewidzenia. 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający dokonał niezbędnej korekty punktu 8.13. Punkt 8.13 Otrzymuje brzmienie 
„Sprawdzenie własności rur doziemnych RHDPE powinno polegać na sprawdzeniu wymiarów 
geometrycznych, w tym grubości ścianki, obecności rowkowanej warstwy poślizgowej wewnętrznej, 
odporności na ciśnienie robocze powietrza, a także współczynnika owalności. Sprawdzeniu należy 
również poddać siłę trzymania złączek skrętnych rur doziemnych. Inspekcji wzrokowej można 
również poddać występowanie oznaczeń i prawidłowych kodów paskowych rur.” 
 

Pytanie nr 6 
Zwracam się z prośbą o udostępnienie z dokumentacji powykonawczej arkusza nr 5 
dotyczącego dowiązania OW Jastarnia 
 
Odpowiedz: 
Arkusz numer 5 odcinka Jastarnia – Władysławowo został dodany do załącznika z dokumentacją 
powykonawczą 
 


