Myślenice, dnia 20.07.2018 r.

INW.271.18.2018

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika

Zamawiający:

Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.

Dotyczy:

"Remont boiska urazogennego na działce nr 299 w miejscowości Zawada”.

Zamawiający działając z trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), po dokonaniu analizy SIWZ
opracowanej w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, dokumentacji technicznej
zamieszczonej na stronie internetowej oraz zadanych pytań składa następujące wyjaśnienia:
Pytanie 1:
Proszę o dopuszczenie trawy sztucznej o następującej charakterystyce:

Odpowiedź:
Dla zaproponowanej nawierzchni dopuszcza się zmniejszenie ilości pęczków do 20 000/m² pod
warunkiem zachowania wymagania minimalnej ilości włókien 300 000 /m².

Pytanie 2:
Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1)

projektem budowlanym;

2)

STWiORB;

3)

przedmiarem robót;

4)
z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczególności zawartymi
w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejności normami wspólnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze
złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z
zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie mogą być
sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną.
Przedmiary robót, z uwagi na ryczałtowy charakter ceny ofertowej, są materiałem pomocniczym
i poglądowym, dołączonym do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty,
bądź też ewentualnej możliwości rozliczenia robót w przypadku rezygnacji z realizacji części
zamówienia, lub odstąpienia od umowy. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości prac należy
traktować jako orientacyjne.
Pytanie 3:
Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia
wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.
Odpowiedź
Zgodnie z zapisami projektu umowy „Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu
przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru pisemnie, nie później niż w ciągu 5 dni
roboczych od zakończenia robót. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy przy
udziale Inspektora Nadzoru”.
Wykonawca winien wykonać roboty, a następnie uzyskać potwierdzenie ich prawidłowego wykonania
w ustalonym terminie realizacji zamówienia. Samo zgłoszenie gotowości robót oparte o subiektywnie
przekonanie Wykonawcy o prawidłowości realizacji robót nie jest wystarczające dla potwierdzenia
prawidłowego i terminowego ukończenia inwestycji.
Pytanie 4:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną
niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna
o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż udostępnił dokumentację techniczną na stronie internetowej.

Pytanie 5:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują
ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym
zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z przepisami art. 29 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) remont przyszkolnego
boiska urazogennego na działce nr 299 w miejscowości Zawada, gmina Myślenice nie wymaga
pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru wykonania takich robót.

Uwaga:
W związku z upływającym w dniu 26.07.2018 r. terminem składania ofert Zamawiający nie przewiduje
zmiany tegoż terminu.

