
Otrzymują wszyscy wykonawcy, 
którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia.

Nasz znak ZP.271.32.2019
Nowy Targ 16.08.2019r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  pełnienie  czynności  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego nad inwestycją p.n.:  „Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Nowym  Targu  –
adaptacja i modernizacja budynku  poprzez  przebudowę,  rozbudowę  i  nadbudowę  wraz  
z zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie  11.1.1  Rewitalizacja  głównych
ośrodków miejskich . 

Zamawiający na podstawie art.  38 ust. 1, 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2018r  poz.  1986 z  późn.  zm.)  przesyła  wyjaśnienie  i  zmianę
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu.  Wyjaśnienie i  zmianę
udostępnia  się  na  stronie  internetowej.  Niniejsze  wyjaśnienie  i  zmiana   specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia są wiążące.

Pytanie nr 1 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości w ogłoszeniu o przetargu na w/w temat.
W części  II  opis  przedmiotu  zamówienia  pkt 6 ppkt.  5 jest  wymieniona 6 osoba nadzorująca  -
cytuję:  „oraz  dysponowanie osobą/ osobami do sprawowania nadzoru nad dostawą i  montażem
wyposażenia  multimedialnego,  systemu  nagłośnienia,  technologii  teatralnej,  oświetlenia
scenicznego,  oraz  elementów  wyposażenia  akustycznego.",  natomiast  w  części  VII  Warunki
udziału w postępowaniu pkt 1 ppkt. 2c zdolności technicznej lub zawodowej akapit b) "Warunki
zostaną spełnione ..." ta osoba nie jest wymieniona.
Proszę o określenie, czy szósta osoba ma wchodzić w skład zespołu inspektorów nadzoru. Jeśli tak,
to jakie dokumenty powinna przedstawić zamawiającemu, aby spełniła wymogi postępowania.

Odpowiedź:
Intencją cytowanego zapisu w opisie zamówienia w Rozdziale II ust. 6 pkt 5 SIWZ było zwrócenie
uwagi na konieczność posiadania w zespole nadzorującym przebieg inwestycji  osoby/osób, które
będą  nadzorowały  prace  związane  z  dostawą  i  montażem  specjalistycznego  wyposażenia  sali
wielofunkcyjnej.  Zamawiający  nie  może  jednak  wymagać  od  tych  osób  dokumentów
potwierdzających stosowne uprawnienia ponieważ prawo budowlane takich nie wymienia. 

Zamawiający  dokonuje  również  zmiany  zapisu  w  Rozdziale  II  ust.  6  SIWZ,  który  przybiera
następujące brzmienie:

„Wykonanie  usługi  wymaga  zabezpieczenia  osób  do  pełnienia  funkcji  inspektora  nadzoru
posiadających  wymagane uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi,  lub

                                                                Referat ds. Zamówień Publicznych
tel.  (18) 26-11-244 e-mail: umnt@um.nowytarg.pl
fax  (18) 26-62-312 www.nowytarg.pl pokój Nr 221, II piętro

1



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

kwalifikacje  zawodowe,  które  zostały  uznane  na  zasadach  określonych  w  przepisach
odrębnych, w następujących specjalnościach:
1/ konstrukcyjno-budowlanej
2/ inżynieryjno-drogowej
3/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
4/  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
5/  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
oraz dysponowania osobą/osobami do sprawowania nadzoru nad dostawą i montażem wyposażenia
multimedialnego,  systemu  nagłośnienia,  technologii  teatralnej,  oświetlenia  scenicznego  oraz
elementów wyposażenia akustycznego.

oraz zapis Rozdziału VII ust. 1.2cb
Warunek  zostanie  spełniony,  jeżeli  wykonawca wykaże  dysponowanie  przy  realizacji  niniejszego
zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do
wykonania  zamówienia  lub  kwalifikacje  zawodowe,  które  zostały  uznane  na  zasadach
określonych w przepisach odrębnych tj. osobą/ osobami:
─  posiadającą  wymagane  wykształcenie  techniczne  i  uprawnienia  budowlane  do  kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,
─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Rozdział XIV. Wymagania dotyczące wadium. Ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie.
„6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do     dnia   27  
sierpnia 2019r., do godz. 09.30.”

Rozdział  XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Ust 2, 3 i 4 otrzymuje nowe
brzmienie.
„2. Termin składania ofert.

27 sierpnia 2019r.
do godz. 9.30

wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone
bez otwierania.
3. Ofertę należy dostarczyć w podwójnej kopercie; zewnętrzna koperta z napisem „Oferta w sprawie
przetargu  nieograniczonego  na  pełnienie  czynności  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  nad
inwestycją p.n.: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku
poprzez przebudowę, rozbudowę i  nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020,  Oś
Priorytetowa  11.Rewitalizacja  przestrzeni  regionalnej,  Działanie  11.1  Rewitalizacja  miast,
Poddziałanie  11.1.1 Rewitalizacja  głównych ośrodków miejskich  -  nie  otwierać przed dniem  27
sierpnia 2019r., wewnętrzna koperta z nazwą wykonawcy, jego adresem oraz nadrukiem jak wyżej.
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4. Otwarcie ofert.
1/ zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 27 sierpnia  2019r. o godz. 10.00
w pokoju 117 w siedzibie zamawiającego,
2/ otwarcie ofert jest jawne,
3/  bezpośrednio  przed  otwarciem ofert  zamawiający  poda kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie zamówienia,
4/  podczas  otwarcia  ofert  zamawiający  podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach”

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