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Otrzymują wszyscy wykonawcy, 
którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia.

Nasz znak ZP.271.43.2019
Nowy Targ 19.11.2019r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego
pn.: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą os. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu”. 

Zamawiający  na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r poz. 1843) 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
Proszę o wyjaśnienie pkt. 16:
„16/  wykonawca  jest  zobowiązany do  dokonywania  przebudowy kolidującej  infrastruktury  na  podstawie
ważnych warunków technicznych usunięcia kolizji oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w porozumieniach
zamawiającego w tej sprawie z gestorami sieci. Ponosi wszelkie koszty na rzecz tych podmiotów (nadzór,
dokumentacja  powykonawcza,  odbiory  techniczne  itd.)  wynikające  z realizacji  przedmiotu  umowy.
Wykonawca  działając  w  imieniu  zamawiającego  oraz  w porozumieniu  z  nim  uzyska  na  własny  koszt
aktualizację tych warunków i w razie takiej  konieczności  na własny koszt  sporządzi  i  uzgodni stosowną
dokumentację wykonawczą.
W materiałach przetargowych do wyceny są nieaktualne warunki przebudowy, dlatego proszę o  deklaracje
Inwestora iż w przypadku zmiany kosztów przebudowy sieci teletechnicznych i energetycznych (wycenionej
wg przedmiarów- nieaktualnych warunków)  będzie akceptował zmianę kosztów wykonania tych prac nawet
jeżeli przekroczą koszt ofertowy”.

Odpowiedź:
Po uzyskaniu przez wykonawcę, działającego w imieniu zamawiającego aktualizacji warunków technicznych
na usunięcie kolizji budowanej drogi z istniejącą siecią teletechniczną i energetyczną zostanie ustalony w tym
względzie ostateczny zakres robót  budowlanych.  Zamawiający ocenia (biorąc pod uwagę niewielka skalę
kolizji określoną w dotychczasowych warunkach technicznych), że nowe warunki określą bardzo zbliżony do
poprzedniego  zakres  przebudowy  kolidującej  sieci  teletechnicznej  i  energetycznej.  Gdyby  jednak  zaszła
konieczność wykonania robót wykraczających poza załączony do SIWZ przedmiar robót zamawiający wyrazi
zgodę wykonawcy na roboty zamienne lub dodatkowe. Wartość ewentualnego,  wynagrodzenia wykonawcy
za  roboty  dodatkowe  zostanie  ustalona  po  negocjacjach  cenowych  na  podstawie  kosztorysu  ofertowego
sporządzonego przez wykonawcę na bazie cen jednostkowych zastosowanych w ofercie wykonawcy.

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