
  

Urząd Gminy w Rewalu 

ul. Mickiewicza 19 

72-344 Rewal 

 

Pismo: IR.271.03.01.2015                                                   Rewal dnia: 2015-06-25 

 

           WYKONAWCY 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ 
 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ - do postępowania 

pn.:  Monitoring, dostawa biletomatów, telefonów oraz zestawów komputerowych do 

budynków stacji kolejowych w Gminie Rewal. 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm. – dalej Ustawa) Zamawiający odpowiada: 

 

 

1.      proszę o  przesłanie mi schematów budynków dworców wraz z zaznaczonymi 

miejscami gdzie planujecie Państwo wstępnie montaż kamer oraz rejestratora i monitora 

do podglądu. 

Odpowiedz. Istnieje możliwość przekazania schematów budynków, natomiast wybór miejsc 

i sposób instalacji pozostaje w gestii Wykonawcy. Mapy stanowią załącznik nr 1. 

2.       Informacji w jaki sposób sygnał z kamer z poszczególnych dworców mają być 

przesłane do Zajezdni. 

Odpowiedz. Sygnał z kamer ma być przesyłany poprzez łącze internetowe. 

3.       Jeżeli transmisja ma się odbywać siecią światłowodową, to w jaki sposób zakończone 

są światłowody na dworcach i w Zajezdnia to w jakim zakresie podłączenie leży po 

stronie Wykonawcy. 

Odpowiedz. Brak łączy światłowodowych, jeśli będzie taka potrzeba podłączenie leży po 

stronie Wykonawcy 

4.   Czy Zamawiający dysponuje sprawnym połączeniem światłowodowym między 

dworcami a Zajezdnią? 

Odpowiedz. Nie 

5.       Czy po stronie wykonawcy jest wpięcie się do istniejącego i funkcjonującego przyłącza 

światłowodowego, czy też należy wykonać jakieś dodatkowe prace? 

Odpowiedz. Jeśli będzie taka potrzeba należy wykonać dodatkowe prace 

6.       Czy ewentualne urządzenia aktywne służące do transmisji światłowodowej są po 

stronie Wykonawcy czy Zamawiającego? 

Odpowiedz. Po stronie Wykonawcy 



  

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 38 ust. 6 ww Ustawy, w celu udzielenia 

wykonawcom dodatkowego czasu na zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, 

Zamawiający zmienia termin składania ofert – dla wszystkich części niniejszego 

postępowania -  i ustala nowy na 29.06.2015 r. godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi 

29.06.2015 r. o godz. 11.10.  

 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

       ……………………………………. 

       Przewodniczący Komisji Przetargowej 

       Ireneusz Jasiński  

………………………………………. 

Opracował  

Sekretarz Komisji Przetargowej 

Tomasz Bartkowski  


