Rabka-Zdrój, 10 lipca 2018 r.
Numer sprawy: TL.21.1.2.2018

WYJAŚNIENIE NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap
II
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. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w
Rabce-Zdroju – etap II (zwanej dalej „siwz”), w związku z wnioskiem, który wpłynął do
Zamawiającego w dniu 6 lipca 2018 r.
PYTANIE NR 1
„Mając na uwadze projekt zagospodarowania działki proszę o informację, jaki zakres
zagospodarowania terenu objęty jest niniejszym postępowaniem przetargowym czy tylko w
granicach działki ewidencyjnej nr 4034/4 jak sugerują to niektóre ilości zawarte w
przedmiarze, czy też w zakresie zgodnym z projektem zagospodarowania terenu czyli również
na części działki oznaczonej nr 4034/3”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że niniejsze postępowanie obejmuje zagospodarowanie terenu w
granicach działki nr ewid. 4034/4, zgodnie z postanowieniami rozdziału IV ust.8 i 9 siwz,
cyt.: „8. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz zakres robót określają: 1) dokumentacja
projektowa, na którą składa się zatwierdzony decyzją nr 106/16 Starosty Nowotarskiego z
dnia 8 lutego 2016 r. Projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz program funkcjonalnoużytkowy; 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące
załączniki do Umowy, z zastrzeżeniem ust.9. 9.Zakres robót objętych niniejszym zamówieniem
opisany w Projekcie budowlanym oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych dotyczy tylko części odpowiadającej Przedmiarowi robót, mającemu
charakter tylko pomocniczy.”
PYTANIE NR 2
„W dokumentacji projektowej zawarto plik „technologia sceny” w którym znajdują się ślepe
kosztorysy ofertowe oraz przedmiary, mając na uwadze brak informacji na ten temat w
rozdziale IV w SIWZ proszę o potwierdzenie iż:
- kosztorys ofertowy – Technologia ogólna
- kosztorys ofertowy – Technologia oświetlenia
- przedmiar – Technologia nagłośnienia
- przedmiar – Multimedia
- system podestów – Technologia sceny
- akustyka
nie podlegają wycenie.”
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Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji niniejszego postępowania, w tym dokumentacji
projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do siwz, udostępnionej pod adresem:
http://www.rabcio.nowotarski.pl/budowa.htm, brak jest pliku o nazwie „technologia sceny”.
Zakres przedmiotowy postępowania nie obejmuje bowiem tej części.
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:
http://www.rabcio.nowotarski.pl.

______________________
Dyrektor
mgr Zbigniew Wójciak
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