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ZA. 332-7/PN/2013  

      

   Odpowiedzi na pytania  

Uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego pn.: Rozbudowa budynku garażowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Toruniu wraz z sieciami prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego do dnia 11 lipca 2013 roku wpłynęły do Zamawiającego 

następujące pytania:  

Pyt.1: W projekcie branży elektrycznej brakuje schematu nowoprojektowanej 

rozdzielni TG, o której mowa w opisie projektu.  

Odp.: Schemat rozdzielni głównej TG oraz wyposażenia szaf teleinformacyjnych nie 

został opracowany ze względu na charakter opracowania jako budowlano-

wykonawczego. Dla powyższych Wykonawca musi wykonać własne schematy  

w oparciu o wytyczne zawarte w opisie oraz dobrane przez niego urządzenia. 

Zamawiający uzupełnia dokumentacje o opracowanie robocze, które może posłużyć 

przy sporządzaniu ostatecznego schematu. 

Pyt.2: Z uwagi na znaczną ilość pozycji kosztorysowych, zwracamy się z prośba  

o udostępnienie przedmiarów w formie elektronicznej, w formie plików kst lub ath.  

Odp.: Zamawiający nie ma możliwości przekształcenia załączonych plików na pliki 

kst lub ath.  

Pyt.3:  W związku ze zmianą wprowadzoną do Projektu Umowy dotyczącą wysokości 

oraz okresu ważności polisy OC proszę o jednoznaczne sprecyzowanie czy do oferty 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć opłacona polisę OC o wartości 2 mln zł  

(jak określa to SIWZ) czy 1 mln zł (zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 

09.07.2013 r.).  

Odp.: Wykonawca winien do oferty załączyć opłacona polisę OC o wartości nie 

mniejszej niż 1 mln złotych. (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 266060-2013 i zmiana 

SIWZ, dostępne na stronie internetowej Zamawiającego).  


