
Otrzymują wszyscy wykonawcy, 
którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia.

Nasz znak ZP.271.48.2019
Nowy Targ 16.01.2020r.

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
Dokumentacja  projektowa  i  odpowiedzi  inwestora  informują  o  dwóch  rodzajach  tablic
informacyjnych, prosimy o doprecyzowanie ile sztuk tablic z każdego rodzaju należy uwzględnić
w ofercie.
Odpowiedź:
Należy wycenić osiem stojących i dwie pulpitowe tablice.

Pytanie nr 2
Dokumentacja  projektowa  wskazuje  na  projektowany  wodociąg  oraz  linie  elektryczną,  prosimy
o informacje  czy  wykonanie  wodociągu  i  nowej  linii  elektrycznej  jest  do  wykonania  i  czy
wykonawca ma uwzględnić to w ofercie.
Odpowiedź:
Projektowany wodociąg  oraz  linia  energetyczna  są  elementami  wkreślonymi na mapę do celów
projektowych  na  podstawie  istniejących  uzgodnień  ZUDP,  nie  są  elementami  do  wykonania
i uwzględnienia w ofercie.

Pytanie nr 3
W  opisie  przedmiotu  zamówienia  Inwestora  wskazuje  na  regulacje  studzienek  kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej  prosimy o potwierdzenie czy w ofercie należy uwzględnić wyłącznie
dwie studzienki znajdujące się w miejscu nowej nawierzchni. 
Odpowiedź:
Do  regulacji  są  przeznaczone  dwie  studzienki  kanalizacyjne,  znajdujące  się  w  zakresie  nowej
nawierzchni.

Pytanie nr 4
Opis przedmiotu zamówienie wskazuje na rurę osłonową na sieci elektrycznej dł. 12 m w rysunkach
uzupełniających MOR 2 zostaje powiększony przez co istniejąca sieć elektryczna znajduje się pod
nawierzchnią  asfaltową  proszę  o  informacje  czy  należy  uwzględnić  dodatkowy  odcinek  rur
osłonowych.
Odpowiedź:
Ze względu na powiększenie zakresu MOR2 należy uwzględnić dodatkowy odcinek rur osłonowych.
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Pytanie nr 5
Dokumentacja projektowa w części opisowej wskazuje na warstwę podbudowy zasadniczej gr 15cm
natomiast na rysunkach wskazuje na gr 20cm. Proszę o doprecyzowanie tych informacji. 
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.

Rozdział XIV. Wymagania dotyczące wadium. Ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie.
„6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj.     do     dnia 24  
stycznia 2020r., 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.

24 styczeń 2020r.
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 „Budowę ciągu pieszo-rowerowego w okolicach lotniska w ramach
III etapu Historyczno - kulturowo - przyrodniczego szlaku wokół Tatr”- nie otwierać przed dniem 24
stycznia 2020r. godzina  10.00  wewnętrzna  koperta  z nazwą  wykonawcy,  jego  adresem  oraz
nadrukiem jak wyżej.
4. Otwarcie ofert.
1/ zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 24 stycznia 2020r. 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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