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Nowy Targ, 28 sierpnia 2020 r.

WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych
– Etap III
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków
Narodowych – Etap III, w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego w terminie, o
którym mowa w art.38 ust.1 tejże ustawy.
PYTANIE NR 1
„Po przeanalizowaniu dołączonego przedmiaru oraz porównaniu go do załączonego projektu
wykonawczego stwierdzono znaczne braki ilościowe w pozycjach dotyczących:
* krawężnika o ok 230m,
* kostki na chodniku o ok 460m2,
* odhumusowaniu o ok 1340 m2 (nie ujęto również ścinania poboczy str. L)
* warstwie ścieralnej na całości odcinka o ok 1650 m2 (projekt zakłada na łukach poszerzenie z 5.8
m do 6.4 m)
Czy zamawiający potraktuje te braki jako roboty dodatkowe i zwiększy wynagrodzenie Wykonawcy?”
Odpowiedź:
Zgodnie z postanowieniami rozdziału IV ust.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.
Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III (zwanej dalej
„siwz”), cyt.: „Przedmiar robót stanowiący załącznik do siwz jest materiałem pomocniczym (nie
stanowi opisu przedmiotu zamówienia) i nie jest wiążący dla stron. Brak w Przedmiarze robót pozycji
robót niezbędnych do wykonania celem prawidłowej realizacji zamówienia nie uprawnia Wykonawcy
do wystąpienia z roszczeniem do Zamawiającego o zwiększenie należnego wynagrodzenia.”.
Wykonawca wycenia oferowaną wartość robót na podstawie ilości wynikających m.in. z projektu
wykonawczego (rozdział IV ust.3 pkt 1 lit. b) oraz z pozostałych robót do wykonania (rozdział IV
ust.3 pkt 1 lit. c).
Zatem, jeżeli, w ocenie Wykonawcy, z dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do siwz,
wynika inna ilość niż wskazana w przedmiarze mającym charakter tylko pomocniczy, w cenie oferty
należy to uwzględnić.
Wobec powyższego, wskazane w pytaniu różnice ilościowe, nie są robotami dodatkowymi i
Wykonawcy nie będzie przysługiwało zwiększenie wynagrodzenia za ich wykonanie.
Jednocześnie wyjaśnia się, iż:
− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (odhumusowanie) w przedmiarze robót występuje w
poz.1.1.6 w ilości 1 073m2 (do ujęcia w poz.1.Roboty przygotowawcze zestawienia rzeczowo-
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finansowego) oraz w poz.10.2.3 w ilości 1 607m2 (do ujęcia w poz.10.Roboty–koszty
niekwalifikowane zestawienia rzeczowo- finansowego), co daje razem 2 680m2,
− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S, o grubości po
zagęszczeniu 5 cm w przedmiarze robót występuje w poz.8.1.8 w ilości 1 380m2 (do ujęcia w
poz.8.Nawierzchnia jezdni i pobocza zestawienia rzeczowo- finansowego)oraz w poz.10.2.2 w
ilości 6 420m2 (do ujęcia w poz.10. Roboty–koszty niekwalifikowane zestawienia rzeczowofinansowego), co daje razem 7 800m2.
PYTANIE NR 2
„Projekt nie zakłada wykonania ław betonowych pod krawężnik oraz obrzeże, czy Zamawiający
akceptuje takie rozwiązanie czy oferta powinna zawierać w cenie ułożenie krawężnika oraz obrzeża
na ławie betonowej?”
Odpowiedź:
Należy wykonać ławy betonowe pod krawężnik oraz obrzeże oraz uwzględnić to w cenie oferty.
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 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
mgr inż. Tomasz Moskalik
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