
 
 

ZP.272.11.2021                 Nowy Sącz, dnia 26 kwietnia 2021 r. 

 

Wykonawcy 
zainteresowani udziałem  
w postępowaniu 

 

Dotyczy: zamówienia na termomodernizację Bursy Szkolnej w Starym Sączu, prowadzonego  
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 
 

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający 
Powiat Nowosądecki, z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej zamawiającym, 
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji 
warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

Pytanie wykonawcy: 
„Firma (…) zwraca się zapytaniem według opisu technicznego aby prawidło wykonać zabezpieczenie  
więźby dachowej do odporności NRO należy rozebrać pokrycie dachowe. Brak tych robót  
w przedmiarze, proszę o uzupełnienie przedmiaru o rozbiórkę pokrycia oraz wykonanie ponownego 
pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi”. 
 
Odpowiedź zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zabezpieczenia więźby 
dachowej do odporności NRO, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie 
niezbędne nakłady w celu osiągnięcia zakładanej odporności ogniowej. Z uwagi na ryczałtową formę 
wynagrodzenia Zamawiający nie wprowadza do przedmiaru robót proponowanych zmian, gdyż 
zgodnie z pkt III ppkt 3 lit. a) SWZ, ma on jedynie charakter pomocniczy i informacyjny, co do rodzaju 
robót objętych zamówieniem. Wykonawca nie może powoływać się na przedmiar jako podstawę 
wyceny oferty. Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania ceny oferty przy uwzględnieniu 
wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, wynikających wprost z SWZ i załączników do 
niej, jak również w niej nie ujętych, a niezbędnych do wykonania zamówienia. 
 
II. Zamawiający informuje, że zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
III. Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu pozostaje bez zmian. 

 

 
 
 

Beata Zięcina – Kasieczka 
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 

 

 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawca, który złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
2. strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki     
3. a/a  
 


