Nowy Sącz, dnia 30.08.2010r.

Otrzymują Wykonawcy
którym przekazano specyfikację
Wg rozdzielnika
BPM.ZZP.341-812/10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa wielofunkcyjnego
boiska sportowego o nawierzchni typu „sztuczna trawa” przy Zespole
Szkół Elektryczno – Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4 w Nowym
Sączu”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej
„ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany
dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami, gdyŜ zwrócono się o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”.

I. PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie 1 Wykonawcy:
Czy w przypadku wystąpienia konieczności usunięcia większej ilości gruntu
i zastąpienia go pisakiem lub kruszywem (co jest niemoŜliwe do określenia na
etapie przetargowym), Zamawiający przewiduje moŜliwość robót dodatkowych
objętych oddzielną umową?
Odpowiedź na pytanie 1:
W związku z załoŜeniem, iŜ obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze
specyfikacją, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu a takŜe obowiązkiem
wykonawcy by w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszystkie prace
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w kalkulacji ofertowej
(kosztorysie ofertowym) wykonawca winien przyjąć takŜe wyliczenie ilości robót
aby uwzględniały wszystkie roboty przewidziane do całkowitego i prawidłowego
wykonania zamówienia (w oparciu o dokumentację projektową oraz suplement
do dokumentacji projektowej). Zamawiający nie przewiduje robót
dodatkowych/zamiennych z wyłączeniem przypadków opisanych we wzorze
umowy w § 11 i § 24 oraz w ustawie.
Jednocześnie wyjaśniamy, iŜ nie wycenienie lub zła kalkulacja robót
przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zadania nie zwalnia

str. 1 z 3

wykonawcy od wykonania tych robót (przyjmuje się, iŜ prace te zostały
wycenione w innych pozycjach lub kosztach ogólnych) kosztorysu ofertowego.
Pytanie 2 Wykonawcy:
W związku z niezgodnością w SIWZ, projekcie, opisach, rysunkach, lub
przedmiarze prosimy o informację czy:
- ogrodzenie ocynk, czy ocynk + RAL,
- czy montaŜ masztów oświetleniowych i projektorów jest przedmiotem
zamówienia.
Odpowiedź na pytanie 2:
W projekcie technicznym (suplemencie) jak równieŜ w zmodyfikowanym
przedmiarze robót określono jednoznacznie, iŜ konstrukcja ogrodzenia winna
być stalowa ocynkowana ogniowo (niemalowana).
Natomiast montaŜ masztów oświetleniowych oraz lamp (projektorów) nie jest
w zakresie niniejszego postępowania przetargowego co zostało jednoznacznie
określone w specyfikacji i jej załącznikach (np. wzorze umowy, dokumentacji
projektowej (suplemencie), zmodyfikowanym przedmiarze robót oraz
dodatkowym uszczegółowieniu zamówienia.
Pytanie 3 Wykonawcy:
Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe, w przypadku nieosiągnięcia
(po usunięciu gruntu zgodnie z przedmiarem i projektem) warunków gruntowych
umoŜliwiających ułoŜenie nawierzchni sportowych?
Odpowiedź na pytanie 3:
Odpowiedź na powyŜsze pytanie znajduje się w treści odpowiedzi na pytanie 1.
Pytanie 4 Wykonawcy:
Z uwagi na rozbieŜności pomiędzy projektem a przedmiarem, prosimy o
szczegółowe określenie warstw podbudowy pod nawierzchnie utwardzone
ciągów pieszo jezdnych?
Odpowiedź na pytanie 4:
Zamawiający nie przewiduje budowy ciągów pieszo - jezdnych a jedynie
odtworzenie chodników i alejek w miejscach i na szerokości prowadzonych prac
(np. między innymi związanych z przełoŜeniem wodociągu, ułoŜeniem kabla do
oświetlenia boiska) co naleŜy równieŜ ująć w swojej kalkulacji (a jest równieŜ
określone w zmodyfikowanym przedmiarze robót.
W związku z ryczałtowym charakterem zamówienia, podstawą wyceny jest
zakres prac przewidziany dokumentacją projektową (suplementem),
dodatkowym uszczegółowieniem zamówienia, specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót (a zmodyfikowany przedmiar robót nie stanowi
Str. 2 z 3

podstawy wyceny, jest tylko dokumentem pomocniczym) stąd do wyceny naleŜy
przyjąć warstwy podbudowy (dla chodników i alejek) zgodnie z zapisami w
dokumentacji projektowej (suplemencie).
Jednocześnie przypominamy, iŜ nie wycenienie lub zła kalkulacja robót
przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zadania nie zwalnia
wykonawcy od wykonania tych robót (przyjmuje się, iŜ prace te zostały
wycenione w innych pozycjach lub kosztach ogólnych) kosztorysu ofertowego.
II. POUCZENIE
Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XVII
specyfikacji.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
(-) Jerzy GwiŜdŜ
………………………………………………………
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którym przekazano specyfikację,
2. strona internetowa: www.nowysacz.pl,
3. aa UM - BPM.ZZP.
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