
Otrzymują wszyscy wykonawcy, 
którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia.

Nasz znak ZP.271.2.2020
Nowy Targ 26.02.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na 
1/ remont kładki pieszo rowerowej na potoku Czarny Dunajec w miejscowości Nowy Targ,
obok lodowiska w ramach III etapu Historyczno - kulturowo - przyrodniczego szlaku wokół
Tatr – część I zamówienia 
2/ remont kładki pieszo rowerowej na potoku Czarny Dunajec w miejscowości Nowy Targ,
Kowaniec za Urzędem Gminy w ramach III etapu Historyczno - kulturowo - przyrodniczego
szlaku wokół Tatr – część II zamówienia.

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
Czy  zamawiający  wyraża  zgodę  na  zastąpienie  nawierzchni  z  asfaltu  lanego  zestawem  żywic
epoksydowych Sika Elastomastic TF?

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę nawierzchni na kładce.

Pytanie nr 2
Czy  do  pomalowania  konstrukcji  kładki  należy  zastosować  zestaw  farb  epoksydowo-
poliuretanowych? W jakim kolorze RAL?

Odpowiedź: 
Należy  użyć  zestawu  farb  epoksydowych  i  poliuretanowych  posiadających  aprobatę  techniczną
IBDiM. Należy pamiętać aby do wykonania powłoki nawierzchniowej użyć farby poliuretanowej
odpornej  na  działanie  promieni  ultrafioletowych.  Kolor  RAL  będzie  uzgodniony  przez
zamawiającego  na  etapie  realizacji  po  przedstawieniu  próbek.  Kolorystyka  zbliżona  do obecnej
kolorystyki.

Pytanie nr 3
Zgodnie  z  pozycją  5 przedmiarów należy  wykonać wymianę elementów konstrukcji  spawanej  -
wymiana poszycia z blachy stalowej góra i dół. Obliczenia ilości przedmiarowej wskazują na tylko
jedną warstwę (2,4 * 75 * 0,006 * 7850/1000). Zgodnie z opisem technicznym należy zdemontować
górną i  dolną blachę  a zamontować tylko górną.  Czy zamawiający  potwierdza,  że górną blachę
należy wymienić a dolną tylko zdemontować?

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza że należy zdemontować górną i dolną blachę a zamontować tylko górną
użebrowaną kątownikami zgodnie z dokumentacją techniczną. 
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Pytanie nr 4
W przedmiarze i w projekcie wykonawczym nie uwzględniono odwodnienia obiektu. Czy istniejące
odwodnienie  należy  odtworzyć?  Jeśli  tak  to  w  której  pozycji  kosztorysowej  należy  je
skosztorysować?

Odpowiedź: 
Odwodnienie powierzchniowe kładki – zgodnie ze stanem istniejącym. 

Pytanie nr 5
Czy  zamawiający  posiada  uzgodnienia  z  dostawcą  energii  do  zasilania  iluminacji  kładek.  Czy
uzgodnienia  należy  wykonać  w  ramach  wykonania  iluminacji?  Czy  zamawiający  sam podpisze
umowę z dostawcą energii na zasilanie oświetlenia?

Odpowiedź:
Zasilanie kładek włączyć w instalację zalicznikową oświetlenia parkowego/ulicznego – umowa po
stronie Zamawiającego. 

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