Nowy Sącz, dnia 12.04.2011r.

Nr sprawy: BPM.ZZP.271.268.2011

Otrzymują Wykonawcy, którym
przekazano specyfikację
wg rozdzielnika
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu ograniczonego pn.: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja
siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Broniewskiego 1 w
Nowym Sączu”.

Wyjaśnienia treści specyfikacji
1.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej
„Zamawiającym” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyŜ zwrócono się o
wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej
„specyfikacją”.
Pytanie 1 Wykonawcy:
Czy Zamawiający posiada warunki dostawy mediów? JeŜeli tak, prosimy o
zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie1:
Zamawiający nie posiada warunków dostawy mediów
Pytanie 2 Wykonawcy:
Czy teren lub budynki podlegają pod uzgodnienie konserwatora zabytków, a jeŜeli
tak, czy Zamawiający uzyskał takie warunki? JeŜeli tak, prosimy o zamieszczenie
dokumentów na stronie internetowej
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie2:
Nie, opracowanie projektowe nie wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytków.
Pytanie 3 Wykonawcy:
Czy w zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu zagospodarowania terenu?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie3:
Tak, zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu
Pytanie 4 Wykonawcy:
Czy w zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu przyłączy z sieci?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie4:
Tak, ale tylko w zakresie wykonania ewentualnych przeróbek kanalizacji
deszczowej związanych z odsunięciem rur spustowych od fasady budynku w celu
wykonania ocieplenia ścian.
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Pytanie 5 Wykonawcy:
Prosimy o podanie numerów wszystkich działek na których ma być realizowana
inwestycja
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie5
Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do specyfikacji, jest to działka 22/5
w obrębie 19.
Pytanie 6 Wykonawcy:
Czy Zamawiający posiada program funkcjonalno – uŜytkowy? JeŜeli tak, prosimy
o zamieszczenie go na stronie internetowej. JeŜeli nie – prosimy o określenie
podstawowych załoŜeń programowych.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie6
Zamawiający nie posiada programu funkcjonalno – uŜytkowego. Zakres opracowania
obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu m.in. dachu/ostatniego stropu, ścian
i fundamentów. NaleŜy przyjąć metody tradycyjne np. dla ścian metoda lekka, mokra –
styropian lub wełna mineralna z wykończeniem wyprawą elewacyjną,
cienkowarstwową.
Szczegółowy – wymagany zakres opracowania projektu określony został w & 1 pkt. 1
wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

2.

POUCZENIE
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielnie zamówienia zostały zawarte w Rozdziale XVII specyfikacji

ZASTĘPCA PREZYDENTA
(-) Jerzy GwiŜdŜ
12.04.2011r.
…………………………………………………………
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej)

Otrzymują:
1. adresaci wg rozdzielnika,
2. strona internetowa www.nowysacz.pl
3. a/a UM BPM.ZZP.
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