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Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym – Podstawa prawna - art. 275 pkt 1 o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy z 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy PZP 

pn. "Modernizacja dostrzegalni ppoż. w Nadleśnictwie Chotyłów".

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00078666/01

Zamawiający informuje, że w terminie zgodnym z art. 284 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 udostępnienie dokumentacji fotograficznej wieży oraz ogrodzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia dokumentację fotograficzną w załączniku nr 1. 

Pytanie 2:
Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej wieży wraz z fundamentami.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia dokumentację projektową w załączniku nr 2.
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Pytanie 3:
Wymiana śrub na wieży- jakie wymiary śrub oraz klasa śrub?
Odpowiedź:
klasa śrub 8,8 (wymiary z projektu). Zgodnie z projektem o którym mowa w pytaniu nr 
2.

Pytanie 4:
Jaki RAL farby do malowania wieży oraz ogrodzenia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie narzuca określonego koloru, proponowany kolor to „szary jasny” RAL 
7040 lub zbliżony.

Pytanie 5:
Do odkopania są całe fundamenty? Obmiar prawie 60m3 dość spory a podejrzewamy 
że do naprawy są jakieś drobne ubytki i wystarczy odkopać do poziomu 0,4-0,5m ppt
Odpowiedź:
Do odkopania są fundamenty, które umiejscowione są w nasypie z gruntu widocznym 
na fotografiach. Odkopanie na potrzeby położenia izolacji.

Pytanie 6:
Czy na przewidziany zakres prac w przedmiarze jest wykonana jakaś dokumentacja 
projektowa?
Odpowiedź:
Zamawiający na przewidziany w przedmiarze zakres prac nie sporządził dokumentacji 
projektowej. Zgodnie z zapisami SWZ w pkt. 3.1 ust. 3 „Zamawiający przewiduje 
możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, w celu zdobycia wszelkich dodatkowych 
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy
i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 
Zamawiający wymaga by osoba przeprowadzająca wizję lokalną posiadała uprawnienia 
do prac na wysokościach”.

Pytanie 7:
Jaki dokładnie przekrój kabla do wymiany i długość?
Odpowiedź:
Zamawiający rekomenduje do zastosowania przewód przemysłowy 3x4 mm2, 
o zwiększonej odporności na naprężenia i warunki atmosferyczne, w sztywnej lub 
karbowanej rurze odpornej na UV, wymianie podlega cała długość kabla elektrycznego 
łącznie z rurą PCV,  od skrzynki elektrycznej z zabezpieczeniem umiejscowionej
w ogrodzeniu wieży do części wierzchołkowej.
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Pytanie 8:
Czy wymianie podlega kabel tylko na wieży czy tez jakiś odcinek w ziemi? 
Odpowiedź:
Wymianie podlega cała długość od zabezpieczenia umiejscowionego w ogrodzeniu 
wieży do części wierzchołkowej, szacunkowa długość kabla w ziemi wynosi 7mb.

Pytanie 9:
Wymiana wyłazu, prosimy o wymiary i parametry techniczne wyłazu
Odpowiedź:
Wymiary wyłazu ok 80x 75 cm. Dokładne dane umieszczone w projekcie dostrzegalni 
(załącznik nr 2).

Piotr Musiał
Nadleśniczy

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Załączniki

1. Dokumentacja fotograficzna dostrzegalni i ogrodzenia.

2. Projekt dostrzegalni ppoż. Leniuszki z 2000 r.
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