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      Pytania, odpowiedzi 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na:   ROBOTY BUDOWLANE: Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu ul. Kokoszków 71   

wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I – wykonanie stanu surowego otwartego. 

 

 Informuję, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły zapytania.  

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

1.Zwracamy się z prośbą o udostepnienie dokumentacji dot. drenażu opaskowego wraz z 
przedmiarem w celu przygotowania rzetelnej wyceny. 

Odp: Drenaż opaskowy został opisany w projekcie wykonawczym zagospodarowania terenu ptk. 8, 
w części rysunkowej projektu wykonawczego PZT 01 i PZT 02 oraz w przedmiarze poz. 38 – 42, 

  

2. Prosimy o potwierdzenie że należy wycenić tylko zakres sieci kanalizacji sanitarnej od studni KS2-
KS10-KS11-KS12-KS13-KS14-KS15-KS16-KS16.1-KS16.2-KS9 

Odp: Tak, w zakresie realizacji sieci zewnętrzny należy uwzględnić koszty ewentualnego zajęcia 
pasa drogowego wraz z wszelkimi formalnościami, 

 

3. Prosimy o potwierdzenie ze odcinek kanalizacji sanitarnej KS16-KS16.1-KS16.2-KS9 jest objęty jest 
wnioskiem pozwolenia na budowę. 

Odp: Potwierdzam, że odcinek kanalizacja KS16 - KS16.1 - KS16.2 - KS9 jest objęty pozwoleniem na 
budowę. Będzie on zakwalifikowany jako zmiana nieistotna do zatwierdzonego projektu 
budowlanego, 

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać demontażu, likwidacji żadnych sieci sanitarnych 
zewnętrznych, jeśli jest inaczej prosimy o udostepnienie dokumentacji i przedmiarów.  

Odp: Zamawiający nie przewiduje likwidacji sieci sanitarnych zewnętrznych, poza zakresem 
niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia,  

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać żadnych instalacji sanitarnych wewnętrznych, jeśli 
jest inaczej prosimy o udostepnienie dokumentacji i przedmiarów.  

Odp: Zamawiający nie przewiduje realizacji instalacji sanitarnych w budynku,  
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6. Prosimy o potwierdzenie, że stolarka okienna, drzwiowa i aluminiowa, a także zagospodarowaniu 
terenu nie jest w zakresie Zamówienia.  
Odp: Stolarka okienna, drzwiowa i aluminiowa nie są objęte postępowaniem przetargowym, 
natomiast zagospodarowanie terenu w zakresie wskazanym w przedmiarze robót budowlanych. 
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