Rabka-Zdrój, 7 sierpnia 2018 r.
Numer sprawy: TL.21.1.2.2018

UZUPEŁNIENIE WYJAŚNIENIA NR 3 ORAZ ZMIANA NR 3
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, ust.4 i 4a w związku z ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) Zamawiający uzupełnia
wyjaśnienie nr 3 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru
Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II (zwaną dalej „siwz”) o brakujące (omyłkowo nie udzielone) odpowiedzi i jednocześnie zmienia jej treść aby uzupełnić ją:
1. PYTANIE NR 6
„V. Część budowlana
(…)
21. Element 7, poz. 7.1 Proszę o podanie parametrów technicznych windy umożliwiający
poprawną wycenę i wykonanie.
22. Element 8, poz. 8.5 i 8.6 Proszę o informację czy przez kompletny zestaw montażowy
należy rozumieć automatykę sterującą bramą oraz jaki typ wypełnienia bramy należy
wybrać.
23. Element 8, poz. 8.5, 8.6 i 8.7 Proszę o podanie informacji na tematu koloru (RAL)
24. Element 9, poz. 9.20-9.24 W związku z przeprowadzeniem inwestycji tylko na terenie
działki 4034/4 proszę o wykreślnie pozycji z przedmiaru lub wskazanie murku oporowego
którego te pozycje dotyczą na obszarze działki 4034/4.
25. Element 11, poz.11.4 Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem 10 sztuk
a projektem zagospodarowania terenu 8 szt. drzew.
26. Ze względu na brak w przedmiarze -proszę o potwierdzenie iż zawarte w PFU wycieraczki nie
podlegają wycenie, w przeciwnym przypadku proszę o zamieszczenie stosownych pozycji w
przedmiarze.
27. Ze względu na brak w przedmiarze -proszę o potwierdzenie iż zawarte w PFU stojaki na
rowery nie podlegają wycenie, w przeciwnym przypadku proszę o zamieszczenie stosownych
pozycji w przedmiarze.
28. Ze względu na brak w przedmiarze -proszę o potwierdzenie iż zawarte w PFU ławki nie
podlegają wycenie, w przeciwnym przypadku proszę o zamieszczenie stosownych pozycji w
przedmiarze.
29. Ze względu na brak w przedmiarze -proszę o potwierdzenie iż zawarte w PFU kosze na
śmieci nie podlegają wycenie, w przeciwnym przypadku proszę o zamieszczenie stosownych
pozycji w przedmiarze.
30. Ze względu na brak w przedmiarze -proszę o potwierdzenie iż zawarte w PFU słupki
odgradzające chodnik i parkingowe na nie podlegają wycenie, w przeciwnym przypadku
proszę o zamieszczenie stosownych pozycji w przedmiarze.
31. Ze względu na brak w przedmiarze -proszę o potwierdzenie iż śmietnik zawarty w PFU i
projekcie zagospodarowania nie podlega wycenie, w przeciwnym przypadku proszę o
zamieszczenie stosownych pozycji w przedmiarze.
Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce Zdrój, ul. Podhalańska 6, 34-700 Rabka- Zdrój,
„Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce- Zdroju- etap II” Nr: RPMP.11.01.02-12-0884/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Strona 1 z 3

32. Ze względu na udzielone odpowiedzi z dnia 10.07.2018r.( odpowiedź na pytanie nr 1) o
zagospodarowaniu terenu tylko na działce ewid. nr 4034/4 oraz ilość zawartą w pozycji 9.25
i pozycjach z nią związanych proszę o potwierdzenie, iż odcinek drogi dojazdowej od
istniejącego wjazdu do projektowanego ogrodzenie nie jest objęty przedmiotem niniejszego
postępowania, lub zmianę ilości w ww. pozycjach przedmiaru.”
Odpowiedź:
Ad.21. Winda:
 dźwig hydrauliczny bez maszynowni;
 udźwig 630kg / 8 osób;
 wymiary kabiny oraz drzwi spełniające wymogi stawiane w przepisach dźwigom
osobowym dla osób niepełnosprawnych;
 winda musi mieścić się w istniejącym szybie;
 4 kondygnacje;
 sposób wykończenia kabiny, wybór wzoru widocznych elementów (drzwi, panel
przywoławczy, etc.) należy uzgodnić z Zamawiającym oraz projektantem - preferowane
materiały: szkło oraz stal nierdzewna.
Ad.22. Należy uwzględnić automatykę sterującą bramą. Wypełnienie pionowymi prętami o
wymiarze 25x25 mm, umieszczone co 110 mm lub analogicznie do wypełnienia przęseł
ogrodzenia.
Ad.23. Kolor RAL 9011.
Ad.24. Mur oporowy znajduje się na innej działce i nie wchodzi w zakres inwestycji
realizowanej na działce 4034/4.
Ad.25. Zgodnie z projektem należy przewidzieć nasadzenie 8 szt. drzew.
Ad.26. Zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym i projekcie systemowe wycieraczki
obiektowe należy uwzględnić w wycenie.
Ad.27. Stojaki rowerowe podlegają wycenia – uwzględniono w uprzednio udostępnionym
przedmiarze.
Ad.28. Ławki podlegają wycenie – uwzględniono w uprzednio udostępnionym przedmiarze.
Ad.29. Kosze na śmieci podlegają wycenie – uwzględniono w uprzednio udostępnionym
przedmiarze.
Ad.30. Słupki odgradzające chodniki i miejsca parkingowe podlegają wycenie– uwzględniono w uprzedmio udostępnionym przedmiarze.
Ad.31. Śmietnik (osłona) podlega wycenie – uwzględniono w uprzednio udostępnionym
przedmiarze. Należy przewidzieć wykonanie zadaszonej, zamykanej osłony
śmietnikowej.
 osłona śmietnikowa 4,5m × 3m, na 4 duże kontenery 4 kołowe,
 konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, uszorstkawiana malowana proszkowo
kolorze RAL DB 703;
 podpory ze stopami płytowymi do zakotwienia w fundamencie na głębokości 20cm;
 fundament betonowy pod każdym słupkiem wys. min. 120 cm, rzut 30 cm × 30cm;
20cm poniżej poziomu nawierzchni (łączenie słupków z fundamentem niewidoczne);
 dach z blachy trapezowej malowanej w kolorze konstrukcji;
 nośność konstrukcji i dachu zgodna z obowiązującymi przepisami;
 ściany z blachy perforowanej (ø 10mm co 15mm), w kolorze konstrukcji, wysokość
min. 1,5m;
 drzwi z blachy perforowanej (jak wyżej), przystosowane do zamka cylindrycznego;
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Ad.32 Zakres realizowanej inwestycji ogranicza się do działki nr 4034/4. Odcinek drogi dojazdowej od istniejącego wjazdu do projektowanego ogrodzenie nie jest objęty przedmiotem
zamówienia.
2. W rozdziale XXI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert siwz:
1) ust.2 przyjmuje brzmienie:
„Termin składania ofert:
do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz.:14:30”;
2) ust.3 pkt 1 przyjmuje brzmienie:
„Zamawiający otworzy koperty z ofertami w:
Teatrze Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju
ul. Podhalańska 6, 34-700 Rabka-Zdrój
w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz. 14:45”
3. W rozdziale XXX. Opis sposobu przygotowywania ofert siwz:
a) w ust.4 pkt 12 przyjmuje brzmienie:
„Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju ul. Podhalańska 6, 34-700 Rabka-Zdrój
Przetarg nieograniczony pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju –
etap II
Nie otwierać przed 10 sierpnia 2018 r. o godz. 14:45”.
4. W pozostałym zakresie swiz pozostaje bez mian.
5. W związku z powyższym, na podstawie art.38 ust.6 oraz art.12a ustawy – Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
6. Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana staje się integralną częścią siwz i będzie wiążąca
przy składaniu ofert.
7. Niniejsze uzupełnienie wyjaśnienia nr 3 i zmianę nr 3 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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