Poniżej Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytanie otrzymane od jednego z Oferentów w dniu
21.03.2019 r.:
1. Prosimy o informację w jaki sposób należy dokonać przebudowy infrastruktury należącej do
Energa-Operator S.A. tj. czy Wykonawca ma zawrzeć umowę na przebudowę kolizji z EnergaOperator S.A. czy taką umowę zawrze Zamawiający? Energa-Operator S.A. stosuje 3 tryby
związane z przebudową sieci z uwagi na kolizję z innymi inwestycjami tj.:
- Tryb A - ENERGA-OPERATOR SA wykonuje dokumentację projektową i realizuje prace
budowlano-montażowe, a Klient zwraca poniesione przez ENERGA-OPERATOR SA nakłady;
• po podpisaniu umowy Klient wpłaca zaliczkę na poczet realizacji usunięcia kolizji;
• ENERGA-OPERATOR SA wykonuje dokumentację projektową i realizuje prace budowlanomontażowe związane z przebudową sieci w celu usunięcia kolizji;
• po dokonaniu odbioru technicznego sieci przebudowanej w celu usunięcia kolizji
dokonywane jest końcowe rozliczenie realizacji usunięcia kolizji.
- Tryb B - Klient wykonuje dokumentację projektową, ENERGA-OPERATOR SA realizuje prace
budowlano-montażowe, a Klient zwraca poniesione przez ENERGA-OPERATOR SA nakłady;
• po podpisaniu umowy Klient wykonuje dokumentację projektową;
• przed rozpoczęciem przez ENERGA-OPERATOR SA prac budowlano-montażowych
związanych z przebudową sieci w celu usunięcia kolizji Klient wpłaca zaliczkę na poczet
realizacji usunięcia kolizji;
• ENERGA-OPERATOR SA realizuje prace budowlano-montażowe związane z przebudową
sieci;
• po dokonaniu odbioru technicznego sieci przebudowanej w celu usunięcia kolizji
dokonywane jest końcowe rozliczenie realizacji usunięcia kolizji.
- Tryb C - Klient wykonuje dokumentację projektową, realizuje prace budowlano-montażowe i
tym samym ponosi nakłady na realizację przebudowy sieci;
• po podpisaniu umowy Klient wykonuje dokumentację projektową i realizuje prace
budowlano-montażowe związane z przebudową sieci w celu usunięcia kolizji;
• po dokonaniu odbioru technicznego sieci przebudowanej w celu usunięcia kolizji następuje
nieodpłatne przekazanie przebudowanej sieci na majątek ENERGA-OPERATOR SA;
Prosimy o informację w jakim trybie będzie prowadzone usunięcie kolizji sieci EOP w
przedmiotowym postępowaniu. Jeśli jest to tryb B prosimy o informację kto (tzn. czy
Zamawiający czy Wykonawca) jest zobowiązany do wpłaty zaliczki na poczet realizacji usunięcia
kolizji.”
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Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że z uwagi na działania na infrastrukturze ENERGA-OPERATOR SA
przebudowa powinna nastąpić zgodnie z obowiązującymi zasadami i warunkami technicznymi.
Projekt dotyczący działania na w/w infrastrukturze został uzgodniony w ENERGA-OPERATOR SA.
Wykonawca prac ponosi wszelkie koszty związane z przebudową w/w kolizji.
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