Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

Data : 07.05.2019
Nasz znak : 2019/05/00101
Dotyczy : postępowania - Aktualizacja inwentaryzacji budowlanej budynku terminala Portu Lotniczego
Bydgoszcz S.A.

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. jako Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
następujące zapytania do treści dokumentacji udostępnionej na stronie internetowej:

1. W jakim celu należy wykonać inwentaryzację?
Odp:
Inwentaryzacja sporządzona będzie na potrzeby bieżących i planowanych działań w obszarze
planowanych projektów architektoniczno- budowlanym w budynku terminala.
2. We wzorze umowy w §3 pkt 6 jest następujący zapis: Wszystkie osoby, za pomocą, których Wykonawca
będzie nadzorował realizacją przedmiotu niniejszej umowy, przed przystąpieniem do prac zobowiązane są
odbyć na koszt Wykonawcy szkolenia organizowane na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. z
zakresu:
1) Ochrony lotnictwa cywilnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie
ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. 2016.1852 t.j.) oraz
2) Zasad poruszania się pieszych i pojazdów po płycie Lotniska Bydgoszcz Szwederowo
Proszę o informację jaki jest koszt szkolenia.

Odp:
Terminal Portu podzielony jest na obszary ogólnodostępne oraz strefy zastrzeżone w których to
poruszanie się podlega reżimowi przepisów o ochronie lotnisk. W strefach zastrzeżonych nadzór nad
wszystkimi pracującymi osobami musi każdorazowo sprawować osoba posiadająca wymagane szkolenia i
sprawdzenia. Koszt szkoleń to 200 +100 zł, a opłata za wydaną przepustkę 50 zł .
3. Wg wzoru umowy §3 należy spełnić wymogi opisane w pkt 4. Czy dokumenty o których mowa w tym
pkt należy dostarczyć wraz z ofertą czy przed podpisaniem umowy?

Odp:
Dokumenty wymienione w §3 wzoru umowy
wyłonionym Wykonawcą.

należy dostarczyć na etapie podpisania umowy w

4.Proszę o dołączenie do Specyfikacji załączników nr 3 i nr 4 o których mowa w uwagach w rozdziale X
pkt 1 ppkt 2 i ppkt 3 – wzory wykazów robót i osób.
Odp:
Nie przewiduje się ustanowienia wzoru formularzy (omyłka pisarska). Potencjalni oferenci zobowiązani są
przygotować wykazy wg. własnych wzorów.

