
Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Otrzymują wszyscy wykonawcy, 
którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia.

Nasz znak ZP.271.21.2019
Nowy Targ 07.06.2019r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na
remoncie  nawierzchni  boiska  sportowego  wraz  z  infrastrukturą  sportową  na  osiedlu
mieszkaniowym  w  Nowym  Targu  w  ramach  projektu:  „Remont  nawierzchni  boiska
sportowego na os. Bór w Nowym Targu poprzez wymianę asfaltu na bezpieczną nawierzchnię
poliuretanową”. 

Zamawiający  na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r poz. 1986 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.

Pytanie nr 1 
W  związku  z  zamiarem  uczestnictwa  w  przedmiotowym  postępowaniu  proszę  o  udzielenie
informacji o orientacyjnej wartości zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  że  do  chwili  otwarcia  ofert  kosztorys  inwestorski,  jakkolwiek  korzysta
z przymiotu informacji publicznej, to jednak nie podlega udostępnieniu. (Wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego  w  Warszawie  z  dnia  14  grudnia  2012r,  sygn.  Akt  I  OSK  2208/12).  Dane
dotyczące inwestycji t.j. jakie przeznaczone są środki na realizację powyższego zadania są dostępne
w Uchwale Budżetowej opublikowanej na stronie www.nowytarg.pl.

Pytanie nr 2
Proszę  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  udostępnił  całą  dokumentację  projektową,  techniczną
niezbędną  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  oraz  że  dokumentacja  ta  jest  kompletna  i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy

Odpowiedź:
Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową do wykonania przedmiotu zamówienia jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. 

Pytanie nr 3
Proszę  o potwierdzenie,  że  Zamawiający  dysponuje  wszelkimi  wymaganymi  prawem decyzjami
administracyjnymi  oraz  uzgodnieniami  niezbędnymi  w  celu  wykonania  zamówienia,  które
zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji,  a  skutki  ewentualnych
braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
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Odpowiedź:
Zamawiający dysponuje zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
które zostało przyjęte bez sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu. 

Pytanie nr 4
Proszę  o  potwierdzenie,  że  za  termin  zakończenia  robót  uznaje  się  datę  pisemnego  zgłoszenia
wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź:
Zgodnie z umową § 3 ust. 2.
„Wykonawca  jest  zobowiązany  w  terminie  o  którym  mowa  w  ust.  1  pisemnie  powiadomić
zamawiającego o gotowości do odbioru według § 9 ust. 3 umowy”.

Pytanie nr 5
Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

Odpowiedź:
Zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

Pytanie nr 6
Czy do wykonania podbudowy można użyć kruszywa dolomitowego?

Odpowiedź:
Do wykonania podbudowy nie można użyć kruszywa dolomitowego.

Pytanie nr 7
SIWZ podaje:
XIX. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.  Cena podana w ofercie  powinna zawierać wszystkie  koszty związane  z realizacją  przedmiotu
zamówienia, uwzględniając wszystkie pozycje ujęte w przedmiarze robot stanowiącym załącznik do
specyfikacji; w cenie uwzględnia się podatek od towarow i usług, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów  sprzedaż  towaru  (usługi)  podlega  obciążeniu  podatkiem  od  towarów  i  usług,  oraz
wszystkie roboty nie wymienione w ocenie stanu technicznego, przedmiarze robot i  specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, a niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres
realizacji  zamówienia  i  nie  będzie  podlegać  waloryzacji  z  wyjątkiem ustawowej  zmiany  stawki
podatku od towarów i usług.
Powyższe  cytowane  zapisy  są  sprzeczne  z  przyjętym  wynagrodzeniem  kosztorysowym,  które
ostatecznie  będzie  wynikało  z  kosztorysu  powykonawczego  więc  nie  spełnia  wymagań  ww.
zapisów:
Ad. 1. Ponieważ cena ofertowa jest zgodna z przedmiarem robót i nie może obejmować innych robót
w nim nie wymienionych.
Taka jest zasada wynagrodzenia kosztorysowego.
Ad.  2.  Może być inne od tego w ofercie  przetargowej  ponieważ faktyczny zakres  robót  będzie
wynikał z kosztorysu powykonawczego.
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W  związku  z  powyższym  wnosimy  o  usunięcie  ww.  cytowanych  zapisów  albo  zmianę
wynagrodzenia na ryczałtowe.

Odpowiedź:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody na  usunięcie   wyżej  wymienionych cytatów.  W przypadku gdy
faktyczny zakres robót zatwierdzonych przez zamawiającego będzie większy niż kosztorys ofertowy
zostanie  spisany aneks do  umowy na  podstawie  art.  144 ust.  1  pkt  6  ustawy Prawo zamówień
Publicznych. Zostało to zapisane w Rozdziale XXV SIWZ „Zmiany postanowień umowy” i w § 13
„Zmiana umowy”. 

Otrzymują:
1. wykonawcy
2. www.nowytarg.pl
3. a/a
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