
Otrzymują wszyscy wykonawcy, 
którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia.

Nasz znak ZP.271.48.2019
Nowy Targ 15.01.2020r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  budowę  ciągu  pieszo-rowerowego  w  okolicach
lotniska w ramach III etapu Historyczno - kulturowo - przyrodniczego szlaku wokół Tatr 

Zamawiający  na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019r  poz.  1843)  przesyła  wyjaśnienia  specyfikacji  istotnych
warunków  zamówienia  w  niniejszym  postępowaniu.  Wyjaśnienie  udostępnia  się  na  stronie
internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1
Wygląd  oznakowania  pionowego  w  Docelowej  organizacji  ruchu  nie  zgadza  się  z  wyglądem
z Rysunków uzupełniających, które logotypy należy wycenić.

Odpowiedź:
Oznakowanie pionowe w zakresie  znaków R-4 należy  wykonać zgodnie  z  wyglądem zawartym
w załączniku „Rysunki dodatkowe”.

Pytanie nr 2
Projekt wykonawczy mówi o budowie wyniesionego przejazdu dla rowerzystów przez ul. Lotników
z kostki  brukowej,  natomiast  projekt  Docelowej  organizacji  ruchu  mówi  o  zastosowaniu  Progu
płytowego U-16 C.
Który materiał należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:
Progi płytowe U-16c wykonuje się w formie płyty przez odpowiednie ukształtowanie nawierzchni
jezdni lub ułożenie i zamocowanie na niej odpowiedniej konstrukcji. Projektowany próg płytowy
U-16c  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem  wykonawczym  poprzez  uformowanie  nawierzchni
przejazdu z kostki betonowej bezfazowej.

Pytanie nr 3
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja
jest aktualna i zawiera wszelkie niezbędne dane do wyceny Przedmiotu umowy?

Odpowiedź:
Udostępniona  dokumentacja  jest  aktualna  oraz  zawiera  wszelkie  niezbędne  dane  do  wyceny
przedmiotu Zamówienia.
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Pytanie nr 4
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie uzgodnienia i warunki techniczne są aktualne.

Odpowiedź:
Niezbędne  uzgodnienia  oraz  warunki  techniczne  są  aktualne.  W  przypadku  tych,  które  stracą
ważność do czasu wykonania przedmiotu zamówienia, po uzyskaniu przez wykonawcę działającego
w  imieniu  zamawiającego  aktualnych  warunków  technicznych  (kolizja  budowanej  ścieżki
rowerowej  z  siecią  energetyczną)  zostanie  ustalony  w  tym  względzie  ostateczny  zakres  robót
budowlanych.  Zamawiający  ocenia  (biorąc  pod  uwagę  niewielką  skalę  kolizji  określoną
w dotychczasowych  warunkach  technicznych),  że  nowe  warunki  określą  bardzo  zbliżony  do
poprzedniego  zakres  zabezpieczenia  kolidującej  sieci  energetycznej.  Gdyby  jednak  zaszła
konieczność  wykonania  robót  wykraczających  poza  załączony  do  SIWZ  Projekt  Budowlany,
zamawiający wyrazi zgodę wykonawcy na roboty zamienne lub dodatkowe. Wartość ewentualnego
wynagrodzenia wykonawcy na roboty dodatkowe zostanie ustalona po negocjacjach cenowych na
podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 5
Dotyczy Wzoru umowy §4 pkt 1 ppkt 2 - W jaki sposób Zamawiający ustali wynagrodzenie należne
Wykonawcy  za  realizację  robót  nie  objętych  projektem,  które  nie  leżą  tym samym w zakresie
przedmiotu umowy?

Odpowiedź:
W sytuacji gdy zajdzie konieczność wykonania robót nie objętych projektem, zamawiający dokona
oceny  zasadności  wykonania  tych  prac  i  ewentualnie  podejmie  decyzję  o  konieczności  ich
wykonania.  Wartość  ewentualnego  wynagrodzenia  wykonawcy  za  roboty  dodatkowe  zostanie
ustalona  po  negocjacjach  cenowych  na  podstawie  kosztorysu  ofertowego  sporządzonego  przez
Wykonawcę.

Pytanie nr 6
Dotyczy Wzoru umowy § 13 pkt 1. ppkt 2 - Wnosimy o podanie konkretnych przesłanek, które
uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od umowy z tego tytułu.

Odpowiedź:
W § 13 ust 1. pkt 2 jest podana konkretna przesłanka uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od
umowy t.j gdy zachodzą przesłanki do zgłoszenia upadłości lub likwidacji wykonawcy.

Pytanie nr 7
W  projekcie  pkt  5.1  w  części  opisowej  podano,  iż  należy  wykonać  warstwę  separującą
z geowłókniny natomiast brak jest tej warstwy na rysunkach stanowiących załącznik do projektu. 
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Odpowiedź:
Przedmiot  zamówienia  należy  wykonać  zgodnie  z  zapisami  zawartymi  w  pkt.  10  Projektu
architektoniczno-budowlanego  stanowiącego  integralną  część  projektu  budowlanego,  tj.  należy
wykonać warstwę separującą z geowłókniny.

Pytanie nr 8
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności
W projekcie pkt 5.1 w części opisowej podano, iż należy wykonać warstwę podbudowy zasadniczej
z  kruszywa frakcji  0/31,5 o grubości  15 cm natomiast  na rysunkach stanowiących załącznik  do
projektu jest warstwa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 grubości 20 cm.. Prosimy o wyjaśnienie
rozbieżności

Odpowiedź:
Przedmiot  zamówienia  należy  wykonać  zgodnie  z  zapisami  zawartymi  w  pkt.  10  Projektu
architektoniczno-budowlanego  stanowiącego  integralną  część  projektu  budowlanego,  tj.  należy
wykonać podbudowę zasadniczą  z  kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie
o grubości 20cm.

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