Nadleśnictwo Chotyłów

Chotyłów, dnia 17.05.2021 r.

Zn. spr.: SA.270.11.2021

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego - Podstawa prawna – art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129
ust. 2 oraz art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm., dalej : „ustawa” lub „ PZP”),
pn. "Zaprojektowanie i budowa wieży ppoż. w Nadleśnictwie Chotyłów, Leśnictwo
Dobryń w formule zaprojektuj i wybuduj."
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S 2021/S 084-213240
Zamawiający informuje, że w terminie zgodnym z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), wykonawca zwrócił
się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.
Pytanie 1:
Prosimy o podanie współrzędnych z proponowaną lokalizacją usytuowania wieży.
Odpowiedź:
52o02’45.0”N 23o33’16.5”E ( X:474198,76 Y:812182,24 )
Pytanie 2:
Czy wieża ma być wyposażona w oznakowanie przeszkodowe dzienne i nocne?
Odpowiedź:
Wyposażenie wieży w oznakowanie przeszkodowe zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa dla konstrukcji o wysokości poniżej 50m.
Pytanie 3:
Czy wieża ma być jako wolnostojąca czy na odciągach linowych? W pkt. 5) Programu
Funkcjonalno- Użytkowego pojawia się zapis o wykonanie ogrodzeń odciągów. Prosimy
o doprecyzowanie.
Odpowiedź:
Wolnostojąca, ogrodzenie tylko wieży.
Pytanie 4:
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Czy konstrukcja wieży może być wykonana jako PN-B-06200/Ap1 przyjmując 2 klasę
wykonania?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie zgodne z normą PN-B-06200/Ap1 przyjmując 2
klasę wykonania.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający na etapie publikowania postępowania wystąpił o jakieś dokumenty?
Np. mapa do celów projektów, badania geotechniczne, warunki zabudowy, wypisy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie występował o ww. wymienione dokumenty. Uzyskanie wszystkich
dokumentów należało będzie do wykonawcy.
Pytanie 6:
Jak kwestia zasilania do wieży? Czy Zamawiający dysponuje warunkami z zakładu
energetycznego?
Odpowiedź:
Zamawiający wystąpił o warunki do zakładu energetycznego na potrzeby podłączenia
zasilania wieży.
Pytanie 7:
Skąd doprowadzić zasilanie do wieży, jaki szacowany odcinek odcinka zasilającego do
wieży?
Odpowiedź:
Rozdzielnia „Kobylany2” koło cmentarza, 52o02’38.2”N 23o33’34.1”E - ok. 410 m.
Pytanie 8:
Zwracamy się o wydłużenie terminu realizacji Zamówienia. Sam proces pozyskania PnB
to 65 dni +14 na uprawomocnienie a przed przystąpienie do uzyskania Pozwolenia na
Budowę należy pozyskać/wykonać szereg innych dokumentów. W zakres wchodzi
jeszcze Pozwolenie na Użytkowanie które ma uzyskać Wykonawca(sam czas uzyskania
Pozwolenia na Użytkowanie zajmuje czas adekwatny do uzyskania Pozwolenia na
Budowę- 14 dni na zgłoszenie do Straży Pożarnej oraz Sanepidu + 65dni +14 na
uprawomocnienie), co sprawia iż na samą realizacją nie jesteśmy w stanie sprostać
wymogom terminowym narzuconych przez Zamawiającego. Dodatkowo w momencie
uzyskiwania Pozwolenia na Użytkowanie trzeba dysponować mapą powykonawczą
zatwierdzoną z zasobu(co trwa w zależności od urzędu średnio ok. 4tyg). Do tego
dochodzi sam czas realizacji prac(wykonanie warsztatowe konstrukcji), wykonanie
fundamentów(możliwość obciążenia po 28dniach od betonowania).
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza (przewiduje) możliwość przedłużenia terminu dla
potencjalnego wykonawcy na podstawie zapisów §16 umowy.

Pytanie 9:
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Czy do proponowanej lokalizacji wieży jest droga dojazdowa?
Odpowiedź:
Z drogi publicznej jest zjazd na linię leśną, odległość od zjazdu do lokalizacji wieży
wynosi 32 m.
Pytanie 10:
Z czego wynika fakt iż Wykonawca może przystąpić do realizacji zadania dopiero od
01.07.2021r?
Odpowiedź:
Niniejsza data stanowi przewidywany termin podpisania umowy, w związku z tym
Wykonawca może przystąpić do realizacji zadania dopiero po podpisaniu mowy.

Piotr Musiał
Nadleśniczy
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