Nowy Sącz, dnia 19.03.2014r.
BPM.ZZP.271.185.2014

Otrzymują Wykonawcy
którym przekazano specyfikację
wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w
budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 32 w Nowym Sączu”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
I.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. z 2013 r. Dz. U., poz. 907), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz,
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje Wykonawcom treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Pytanie 1 Wykonawcy:
Kubatura obiektu?
Odpowiedź na pytanie 1:
Kubatura obiektu wynosi 6312 m³.

Pytanie 2 Wykonawcy:
Powierzchnia obiektu?
Odpowiedź na pytanie 2:
Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 2402m².

Pytanie 3 Wykonawcy:
Całkowita ilość klas?
Odpowiedź na pytanie 3:
Odpowiedz na niniejsze pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie 7 niniejszego pisma.

Pytanie 4 Wykonawcy:
Ilość klas wyposażonych w instalacje radiowo-telewizyjne?

Odpowiedź na pytanie 4:
Wszystkie klasy w obiekcie.

Pytanie 5 Wykonawcy:
Ilość klas wyposażonych w instalacje rzutników?
Odpowiedź na pytanie 5:
Wszystkie klasy w obiekcie.

Pytanie 6 Wykonawcy:
Czy budynek jest obiektem zabytkowym?
Odpowiedź na pytanie 6:
Budynek znajduje się na terenie ścisłej ochrony konserwatorskiej – Obowiązek stosowania zasad
wynikających z położenia terenu w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej określonych
w rozdziale II pkt 7 i 8, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31.01.2017r., Nr rejestru A-72/M.

Pytanie 7 Wykonawcy:
W jakim formacie są dostępne aktualne plany budynku oraz podkłady elewacji?
Odpowiedź na pytanie 7
Miasto Nowy Sącz nie posiada kompleksowej dokumentacji projektowej tego obiektu. Poniżej
podajemy link do strony gdzie zamieszczono dokumentację projektową na remont wykonywany
w tym budynku w roku 2009r. http://www.nowysacz.pl/51/1607 załącznik - szczegóły przetargu.

Pytanie 8 Wykonawcy:
Kopia umowy z dostawcą energii elektrycznej lub aktualna moc przyłączeniowa.
Odpowiedź na pytanie 8:
Aktualna moc przyłączeniowa wynosi 45 kW.

Ponadto informujemy, iż układ pomiarowy jest układem półpośrednim. Należy go przenieść na
elewację zewnętrzną budynku (zgodnie ze standardami „Tauron Polska Energia”). Miejsce lokalizacji
uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie delegatura w Nowym Sączu.
ZASTĘPCA PREZYDENTA
(-) Jerzy Gwiżdż
19.03.2014r.
………………………………………………
( podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
Otrzymują:
Wykonawcy, którym przekazano specyfikację
strona internetowa: http://www.nowysacz.pl/zamowienia_publiczne_urzad_miasta
a/a UM - BPM.ZZP.
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