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Otrzymują wszyscy wykonawcy, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

Nasz znak ZP.271.35.2017 

Nowy Targ 26.01.2018r. 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wieży widokowej na Długiej Polanie w 

Nowym Targu oraz budowę tarasu widokowego na osiedlu Zadział w Nowym Targu w 

ramach projektu Finansowanego ze środków Unii EU w ramach Działanie 6.3. Rozwój 

wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów 

subregionów – SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na 

lata 2014 – 2020 (RPO WM) pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy 

Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz 

budowę wież widokowych”. 
 

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) przesyła 

wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

Wyjaśnienia udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienia specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia są wiążące. 
 

Pytania dotyczące budowy wieży widokowej na Długiej Polanie 

 

Wprowadzenie do pytania 

Przedmiotowe zadanie jest realizowane na działce nr 9735 

Z zapisów projektów działki 9735 i działki 9734/2 są w gestii Urzędu Miasta  i stykają się z działką 
drogową nr 6664/15. 

 

Po dokonaniu wizji lokalnej w dniu 12.01.2017 stwierdza się jednoznacznie, że dojazd drogą 
6664/15 ( od strony ul Kokoszków ) jest możliwy jedynie przy pomocy samochodów terenowych i 

ciągników rolniczych z napędem na obie osie. Ukształtowanie drogi uniemożliwia wjazd 

samochodów ciężarowych, gruszek z betonem i wwiezienie samochodami ciężarowymi elementów 

drewnianych o długości wskazanych w projekcie. Z Uwagi na usytuowanie drogi na skarpie, 

przejazd jest możliwy jedynie w warunkach dobrej pogody, czego nie można się spodziewać  w 

trakcie wiosennych roztopów, na które przypada okres realizacji prac. 

 

Brak jest również wykonanego dojazdu od działki drogowej do miejsca realizacji prac, który jest 

zaznaczony na Projekcie Wykonawczym, oraz brak jest pozycji w kosztorysie dotyczących jego 

wykonania. Zaznaczamy, że od poziomu drogi do miejsca montażu wieży jest około 30m różnicy 

wysokości, a miejscowe nachylenia drogi dojazdowej osiągają ponad 30
0
 

 

W związku z powyższym: 

 

Pytanie nr 1 
Proszę o przekazanie planu zagospodarowania z istniejącym zadrzewieniem lub określenie 

czy w związku z realizacją niniejszego zamówienia Wykonawca ma przewidzieć 
karczowanie jakichkolwiek drzew. Zaznaczam, że na etapie przetargu Wykonawca nie ma 
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możliwości wytyczenia obiektu i stwierdzenia kolizji z istniejącym zadrzewieniem, czyli 

taką informację musi otrzymać od Zamawiającego. 

 

Odpowiedź 

W miejscu planowanej inwestycji nie występuje zadrzewienie, którego usunięcie 

wymagałoby uzyskania przewidzianych przepisami decyzji. 

 

Pytanie nr 2 

Proszę o wskazanie zakładanej przez Zamawiającego drogi dojazdowej, drogami 

publicznymi, do działki objętej realizacją oraz określenie rzeczywistych parametrów 

technicznych drogi w jej najbardziej niekorzystnym miejscu: (szerokość, najmniejszy 

promień skrętu, nachylenie, nawierzchnia, dopuszczalna nośność).  
 

Odpowiedź 

Zamawiający zakłada dojazd w miejsce inwestycji po działce drogowej 6664/15. 

Odległość miejsca montażu wieży od drogi wynosi około 60 m. Zamawiający dopuszcza 

wykorzystanie przez Wykonawcę innych dróg dojazdowych. Zaleca się dokonanie wizji 

lokalnej. 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o określenie czy Zamawiający zakłada do czasu rozpoczęcia prac poprawę jakość 
istniejącej drogi dojazdowej na niżej zaznaczonym odcinku, w tym szczególnie na odcinku 

leśnym gdzie w chwili obecnej jest możliwy jedynie wjazd przy pomocy samochodów 

terenowych i ciągników rolniczych z napędem na obie osie. 

 

 
 

Odpowiedź Zamawiającego, że dojazd zakładany jest opisaną wyżej drogą, bez jej 

poprawy jest jednoznaczny z koniecznością transportu materiałów samochodami 

terenowym oraz przy pomocy traktorów z napędem na obie osie 

 

 

 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014 -2020. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje do czasu rozpoczęcia inwestycji prac związanych  

z poprawą jakości istniejącej drogi. Wykonawca powinien uwzględnić wykorzystanie 

ciągników do transportu materiałów. 

 

Pytanie nr 4 

Proszę o określenie czy Wykonawca w kosztach realizacji ma przewidzieć wykonanie 

technologicznej drogi dojazdowej  w obrębie działek 9735 i 9734/2 zgodnie z poniższym 

rysunkiem (w chwili obecnej jest jedynie wykarczowany odcinek wzdłuż działki 9735, bez 

jakiegokolwiek przygotowania wyjazdu), oraz czy realizacja ma być wykonana bez 

naruszenia istniejącego ukształtowania terenu czyli rekultywacja terenu w zakresie drogi 

dojazdowej  po za zakończeniu zadania. 

 

 

 
 

Odpowiedź 

Wykonawca winien wykonać inwestycję bez znacznego naruszenia istniejącego 

ukształtowania terenu. Na odcinku od działki 6664/15 do miejsca montażu transport 

winien być przeprowadzony przy użyciu ciągników. Po zakończeniu prac teren należy 

zrekultywować, lub pozostawić w postaci akceptowalnej przez właścicieli gruntów. 
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Pytanie nr 5 

W projekcie jest podany konieczność impregnacji konstrukcji wieży  środkami 

ognioodpornymi do granicy trudnozapalności z równoczesną impregnacją grzybo 

i bakteriobójczymi oraz przeciwko owadom żerującym. 

 

W związku z trudnością w osiągnięciu powyższych zabiegów dla elementów drewnianych 

zewnętrznych oraz dodatkowo elementów podłóg i schodów drewnianych narażonych na 

ścieranie, proszę o podanie przykładowych środków spełniających powyższe wymogi, oraz 

wymogi w stosunku do wilgotności drzewa przy stosowaniu powyższych środków. 

 

Nazwa techniczna podanego przez Państwa środka będzie traktowana jedynie jako 

informacja dotycząca parametrów i właściwości materiału nie jako referencyjna nazwa 

towaru. Zastosowany w wycenie impregnat będzie posiadał właściwości nie gorsze niż 
zaproponowany przez Państwo.  

 

Odpowiedź 

Na rynku jest dostępny preparat będące mieszaniną na bazie soli nieorganicznych 

rozpuszczalnych w wodzie. Preparat ten jest kompleksowym trójfunkcyjnym środkiem 

służącym do ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem ognia, 

grzybów domowych i owadów - technicznych szkodników drewna. Do tak 

zaimpregnowanego drewna na zewnątrz, dla jego zabezpieczenia należy użyć niepalnego 

środka chroniącego również przed działaniem wody i wilgoci. Powyższe preparaty 

posiadają stosowne świadectwa bądź certyfikaty spełniające normy/wymagania.  

Poniżej podajemy niektóre charakterystyczne właściwości możliwego do zastosowania 

preparatu: 

• Barwa wg PN-76/C-04906 - białoszara   

• Zapach wg PN-76/C-04906 - słaby niedrażniący   

• Konsystencja wg PN-76/C-04906 - wilgotny proszek.  

• Zawartość wody wolnej wg PN-76/C-04906 - do 5%  

• Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417 - do 1   

• Rozpuszczalność w wodzie dla 20% roztworu wg PN-76/C-04906 - do 20%  

• pH 20% roztworu wg PN-76/C-04906 - 5   

• Lepkość kinematyczna roztworów wodnych w temp. 20°C dla stężenia 20% wg PN-77/C-

04014 - 1,53 cSt  

• Temperatura krzepnięcia roztworów dla stężenia 20% - 4.80°C  

• Napięcie powierzchniowe w temp. 18°C dla stężenia 20% - 0,0730 N/m  

• Gęstość w temp. 20°C dla stężenia 20% wg PN-85/C-04004 - 1,089 g/cm 3  

• Agresywność korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C-04904 - średnia  

• Skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02; przy 

naniesieniu 40 kg/m3 materiał trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m2 materiał trudno 

zapalny  

• Wartość grzybobójcza oznaczona metodą agarowo-klockową przeciwko podstawczakom 

wg PN-76/C-04903 - nie więcej niż 4 kg/m3  

• Substancje lotne przechodzące do powietrza: badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-

04045/02  

• brak substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041 - brak substancji lotnych. 
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• Graniczna wartość owadobójcza dla stężenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3 mies. - 23,3 

kg/m3 po 6 mies. - 23,3 kg/m3   

 

Pytanie nr 6 

Z uwagi na wczesno wiosenny charakter rozpoczęcia prac i zakładane wiosenne roztopy 

powodujące  trudności lub nawet niemożność dojazdu na plac budowy, proszę 
potwierdzenie , że termin rozpoczęcia prac terenowych będzie uzależniony od warunków 

pogodowych i w związku z powyższym termin zakończenia prac zostanie ustalony z 

chwilą rzeczywistego przekazania placu budowy i dojazdu do placu budowy.  

 

Odpowiedź 

W chwili obecnej nie ma możliwości zmiany terminu zakończenia prac. W przypadku 

zaistnienia warunków terenowych, które uniemożliwiają rozpoczęcie lub kontynuację prac 

budowlanych Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, będzie mógł wystąpić do instytucji 

współfinansującej zadanie o zmianę terminu końcowego zadania. Niemniej, bez formalnej 

zgody instytucji zarządzającej zmiana terminu jest niemożliwa. 

 

Pytanie nr 7 

W projekcie opisano pokrycie jako wykonane z blachy gontopodobnej z posypką j, a dalej 

jest wymóg kolorystyki dachu w barwach biało czerwonych z uwagi na analiza 

bezpieczeństwa dla lotniska w Nowym Targu, proszę o ostateczne określenie kolorystyki 

dachu i techniki jej osiągnięcia. Zaznaczam, że malowanie blachy gontopodobnej wydaje 

się niemożliwe techniczne z uwagi na warunki gwarancyjne.  

 

Odpowiedź 

Kolorystyka dachu ma być zgodna z projektem budowlanym w barwach biało czerwonych. 

Dobranie technologii ciąży na wykonawcy robót budowlanych. 

 

Pytania dotyczące budowy tarasu widokowego na osiedlu Zadział w Nowym Targu 
 

Wprowadzenie do pytania 

Przedmiotowe zadanie jest realizowane na działce nr 6207 i 6209 

Z zapisów projektów obie działki są w gestii Urzędu Miasta,  

Żadne z tych działek nie stykają się z drogami publicznymi i działkami o charakterze drogowym. 

 

Po dokonaniu wizji lokalnej w dniu 12.01.2017 stwierdza się jednoznacznie, że najbliższą 
wytyczoną i funkcjonującą drogą jest droga gruntowa na działce 3301  łącząca się z drogą 
asfaltową na działce 2724.  

Jakość powyższej drogi gruntowej umożliwia przejazd jedynie przy pomocy samochodów 

terenowych i ciągników rolniczych  i samochodów ciężarowych z napędami na wszystkie osie.  

Droga ta jest odległa od placu budowy o około 500m co powoduje dla dojechania na plac budowy 

konieczność przejazdu przez kilkadziesiąt działek nie ujętych w dokumentacji.  

Co prawda jest na mapach zaznaczona działka 4803 która ma charakter działki drogowej ale 

nie jest ona wyznaczona w terenie oraz i tak kończy się około 70 m od placu budowy i konieczny 

jest przejazd przez  7 działek nie ujętych w dokumentacji  
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W związku z powyższym: 

 

Pytanie nr 8 

Proszę o określenie czy Zamawiający zakłada do czasu rozpoczęcia prac poprawę jakość 
istniejących dróg dojazdowych na działce 3301 i wykonania dokładnego wytyczenia i 

utwardzenia drogi na działce 4803 z uwagi, że w chwili obecnej na nie jest możliwy 

jedynie wjazd przy pomocy samochodów terenowych i ciągników rolniczych i 

samochodów ciężarowych z napędami na wszystkie osie 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje do czasu rozpoczęcia inwestycji prac związanych z poprawą 
jakości istniejącej drogi. Wykonawca powinien uwzględnić wykorzystanie ciągników do 

transportu materiałów. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 

 

Pytanie nr 9 

(analogicznie do pytania nr 6) 

Z uwagi na wczesno wiosenny charakter rozpoczęcia prac i zakładane wiosenne roztopy 

powodujące trudności lub nawet niemożność dojazdu na plac budowy, proszę 
potwierdzenie, że termin rozpoczęcia prac terenowych będzie uzależniony od warunków 

pogodowych i w związku z powyższym termin zakończenia prac zostanie ustalony z 

chwilą rzeczywistego przekazania placu budowy i dojazdu do placu budowy.  

 

Odpowiedź 

W chwili obecnej nie ma możliwości zmiany terminu zakończenia prac. W przypadku 

zaistnienia warunków terenowych, które uniemożliwiają rozpoczęcie lub kontynuację prac 

budowlanych Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, będzie mógł wystąpić do instytucji 

współfinansującej zadanie o zmianę terminu końcowego zadania. Niemniej, bez formalnej 

zgody instytucji zarządzającej zmiana terminu jest niemożliwa. 

 

Pytanie nr 10 
Proszę o wskazanie zakładanej przez Zamawiającego drogi dojazdowej, drogami 

publicznymi, do działki objętej realizacją (6207 i 6209) oraz określenie rzeczywistych 

parametrów technicznych drogi w jej najbardziej niekorzystnym miejscu: (szerokość, 
najmniejszy promień skrętu, nachylenie, nawierzchnia, dopuszczalna nośność). 
Poniżej przedstawiam  układ działek z zaznaczonym miejscem realizacji prac i lokalizacją 
ogólnodostępnej drogi publicznej  
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W przypadku odpowiedzi Zamawiającego o konieczności dojazdu do placu budowy przez 

działki prywatne proszę o przedstawienie zgód właścicieli lub zarządców działek na 

przejazd przez ich teren.  

W przypadku braku takich zgód i konieczności ich uzyskania proszę o potwierdzenie że 

za termin przekazania placu budowy będzie uznany termin pozyskania ostatniego 

koniecznego pozwolenia na przejazd technologiczny przez działkę na czas budowy.  

 

Odpowiedź 

 

Dojazd do placu budowy został przewidziany przez działkę nr ew. 3301 (droga publiczna 

ogólnodostępna) oraz przez istniejącą w terenie drogę dojazdową bezpośrednio do placu 

budowy położoną na działkach prywatnych. Oferent przed złożeniem oferty na podstawie 

przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie powinien opracować i wycenić wszelkie 

czynności związane z dojazdem i dowozem materiałów na plac budowy. 

Oferent może dokonać wyboru innego wariantu dojazdu na plac budowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. wykonawcy 

2. www.nowytarg.pl 

3. a/a 

 


