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Złoczew,  21-05-2021 r.

Znak spr.:  ZG.270.13.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o   udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

Trybie podstawowym bez negocjacji   Podstawa prawna – art. 275 pkt 1) w zw. z art. 

266 – 274, ar. 276, art. 277 ust. 1, art. 280, art. 281, art. 283-286 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 

zm.) pn. „Przebudowy drogi leśnej nr L20P w leśnictwie Grzyb w Nadleśnictwie 

Złoczew”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 6   ustawy z   dnia 11 września 2019 

r. –   Prawo zamówień publicznych (t. j.   Dz. U. z   2019 r. poz. 2019 ze zm.), uprzejmie 

informuję, że w dniu 20.05.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam ich treść wraz  z 

wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.

Treść pytania:
Pyt.1. Czy Inwestor wymaga wykonania mapy inwentaryzacyjnej powykonawczej 

zgodnie z STWiOR 8.4.2.? Kosztorys ofertowy nie zawiera pozycji z inwentaryzacją 

powykonawczą.

Odpowiedź na pytanie :

Zgodnie z treścią pkt 15. SWZ - SPOSÓB OBLICZENIA CENY ppkt 15.2.:

„(…) Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w 

tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, (…) 

(…) Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w 

KOSZTORYSIE nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w 

cenach jednostkowych pozycji opisanych w Formularzu. (…)”
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Zamawiający wymaga wykonania mapy inwentaryzacyjnej powykonawczej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ, 

stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin 

udzielenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego 

też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, 

jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian

Z poważaniem
mgr inż. Edward Janusz

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Złoczew
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