Nowy Targ, 4 maja 2018 r.
Numer sprawy: PZD-ZP-IU.26.5.7.2018

WYJAŚNIENIE NR 2
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w
miejscowości Skawa
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka –
Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa (zwanej dalej również „siwz”), w związku z wnioskiem,
który wpłynął do Zamawiającego w dniu 30 kwietnia 2018 r.:
PYTANIE NR 1
„Dotyczy wzoru umowy - § 12 pkt. 2: Prosimy o potwierdzenie, że będzie tylko jeden odbiór
częściowy za roboty wykonane w 2018 r. zgłoszony do 15 listopada 2018 roku?”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, zgodnie z przywołanym §12 ust.2 wzoru umowy, iż przewiduje w 2018 r.
1 odbiór częściowy wykonanych robót, którego gotowość do odbioru zostanie zgłoszony
Zamawiającemu do dnia15 listopada 2018 r.
PYTANIE NR 2
„Czy Zamawiający precyzuje zakres robót, który Wykonawca ma wykonać do 15 listopada 2018
roku?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzuje zakresu robót, które Wykonawca ma wykonać do 15 listopada 2018 r.
PYTANIE NR 3
„Czy Zamawiający określa jaka jest minimalna kwota, za którą Wykonawca ma zrealizować roboty
w 2018 r.”
Odpowiedź:
Zamawiający określa minimalną wartość robot wykonanych do 15 listopada 2018 r. na kwotę
1 640 000,00 zł brutto – §12 ust.2 wzoru umowy.
Zamawiający dokonał stosownej zmiany siwz.
PYTANIE NR 4
„Dotyczy SIWZ Rozdział VII pkt. 3: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców. Prosimy o zmianę zapisu na „podania firm podwykonawców (o ile są
znani)”, gdyż ze względu na długi okres realizacji zadania firmy podwykonawcze mogą się zmienić
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lub prosimy o potwierdzenie, że brak podania nazwy podwykonawcy w formularzu ofertowym nie
będzie skutkował odrzuceniem oferty wykonawcy.”
Odpowiedź:
Zgodnie z literalnym brzmieniem art.36b ust.1 Prawa zamówień publicznych cyt.: „Zamawiający
żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.” Zamawiający zobowiązany
jest do żądania przedmiotowych informacji.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że brak podania przez Wykonawcę w ofercie konkretnych
firm podwykonawców nie będzie skutkowało odrzuceniem jego oferty. Wykonawca zobowiązany
jest w takim przypadku wskazać, iż firmy podwykonawców nie są mu znane.
Powyższe stanowisko znajduje uzasadnienie w treści art.36b ust.1a Prawa zamówień
publicznych, zgodnie z którym Zamawiający żąda od Wykonawcy, w przypadku zamówień
wskazanych w tym przepisie, podania firm podwykonawców - o ile są już znane.
PYTANIE NR 5
„Do kogo należą materiały z wycinki drzew i na jaką odległość należy je wywieź?”
Odpowiedź:
Materiał z wycinki drzew należy do Inwestora i należy go złożyć na placu budowy oraz
poinformować Zamawiającego.
PYTANIE NR 6
„Dotyczy przedmiaru robót – od km 3+682,70 do km 4+671,85 – poz. 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4,
10.3.5 – Czy do ogrodzenia należy zastosować siatkę istniejącą z rozbiórki, czy nowy materiał?”
Odpowiedź:
Należy zastosować nowy materiał do wykonania ogrodzenia.
PYTANIE NR 7
„Dotyczy przedmiaru robót – od km 3+682,70 do km 4+671,85:
222 d.10.3.7

Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych
KNR-W 2-02 1221-04 rozwieranych o powierzchni do 13 m2 -montaż bramy
w km 4+159 str. L

m2

10

Czy stalowa brama, którą należy osadzić jest nowa, czy też z rozbiórki? Jeśli nowa to prosimy o
podanie specyfikacji bramy.”
Odpowiedź:
Należy osadzić bramę nową dwuskrzydłową stalową systemową, wzór do uzgodnienia
z właścicielem posesji oraz Zamawiającym.
PYTANIE NR 8
„Prosimy o podanie parametrów wiat przystankowych, poza wymiarem6x2m dla odcinka od km
3+682,70 do km 4+671,85. Czy dla odcinka od km 6+744,050 do km 7+595,99 również wiaty maja
mieć wymiar 6x2m?”
Odpowiedź:
Wiata przystankowa; profile stalowe ocynkowane lakierowane, pokrycie dachowe - poliwęglan
komorowy przyciemniony, szyby hartowane 8 mm, ławka drewniana – KOLOR CZERWONY.
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PYTANIE NR 9
„Prosimy o załączenie projektu docelowej organizacji ruchu.”
Odpowiedź:
Projekt docelowej organizacji ruchu zostanie przekazany na etapie przekazania dokumentacji
wykonawczej Wykonawcy robót po podpisaniu umowy, a wycenę należy wykonać w oparciu o
pozycje w Przedmiarach robot.
PYTANIE NR 10
„Czy Zamawiający dopuszcza zamkniecie całej drogi na czas jej rozbudowy?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zamknięcie całej drogi tylko na czas układania warstwy ścieralnej.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia przekazuje
się Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji, Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację i wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienia treści
specyfikacji oraz udostępnia się na stronie internetowej pod adresem:
https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi

_______________________________
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
Tomasz Moskalik
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