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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

Pytanie 1:

W temacie terminów realizacji i wyjaśnień jakie ukazały się na stronie Zamawiającego 

prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pyt. Nr 8 a właściwie rzecz ujmując udzielonej 

odpowiedzi. §  16 umowy dopuszcza(przewiduje) wydłużenie terminów tak jak to 

określono w udzielonych wyjaśnieniach lecz dotyczy to przede wszystkim etapu 

dokumentacji projektowej i pozyskania PnB. Co jeśli Wykonawca uzyska PnB dopiero 

31.10.2021r? Czy od daty 01.11.2021r Zamawiający będzie naliczał kary na 

Wykonawcę? Przy zachowaniu wszelkich procedur urzędowych Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać wcześniej prawomocnego PnB a tym bardziej rozpocząć prace. Sam 

proces budowlany (ok. 8 tyg) + uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie skutkuje iż z 

dniem podpisania umowy Wykonawca z góry skazany jest nie spełnienie wymogów 

terminowych Zamawiającego. Zwracamy się ponownie o wydłużenie terminu realizacji 

uwzględniając wszelkie terminy urzędowe jak i samego procesu budowlanego.
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Odpowiedź:

W sytuacji opisanej w Pytaniu nr 8 - Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia 

terminu wykonania umowy na warunkach określonych  w par. 16 ust. 1 pkt 1) wzoru 

umowy z przyczyn niedotyczących Wykonawcy.

Pytanie 2:

Kolejnym elementem wpływającym na termin realizacji jest fakt że trasa zasilania 

przebiega w pasie drogowym czyli dochodzą kolejne uzgodnienie z miastem/wydziałem 

dróg i zajęcie pasa drogowego na etapie prowadzonych prac. Zwracamy się o 

wydłużenie terminu realizacji inwestycji co najmniej do 31.12.2021r, jak również by 

termin realizacji nie obejmował uzyskania prawomocnego Pozwolenia na Użytkowanie.

Odpowiedź:

Nie zachodzi potrzeba dokonywania uzgodnień dotyczących przebiegu trasy zasilania 

w pasie drogowym ze względu na istniejącą możliwość poprowadzenia zasilania po 

gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Chotyłów, 

wydłuży się odległość od złącza pomiarowego do lokalizacji wieży i wynosić będzie 

około 555 m. Nadleśnictwo nie przewiduje zmian SWZ dotyczącego wymogu uzyskania 

Pozwolenia na Użytkowanie obiektu.

Piotr Musiał
Nadleśniczy

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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