Nadleśnictwo Goleniów

Goleniów, 15.01.2020
Zn. spr.: SA.270.2.11.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1
Nadleśnictwo Goleniów informuje, że wpłynęły zapytania do SIWZ dla zadania pn.:
„Budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie
Borowik o długości w km 0+000,00 do 2+2428,71”
o treści:
1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia widnieje zapis, iż "Zamawiający po
wytyczeniu geodezyjnym drogi w terenie przez Wykonawcę dokona wycinki drzew.
Wykonawca zobowiązany będzie oczyścić teren z pozostałości po wycince drzew, a
karpy wywieźć we wskazane przez Zamawiającego miejsca.". Natomiast w decyzji
udzielającej pozwolenia na budowę widnieje zapis, iż "(...) przed przystąpieniem do
robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na wycinkę
drzew". Czy w związku z tym, Zamawiający jest w stanie podać ilość karczy jaka
będzie wymagała usunięcia i wywiezienia oraz wielkość terenu do późniejszego
uporządkowania?.
Odpowiedź:
Szacunkowa ilość karczy do usunięcia jn.:
Średnica [cm]
Ilość drzew
[szt.]
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Wielkość terenu do późniejszego uporządkowania po karczowaniu wynosi ok 8500 m2.
2. Proszę o podania miejsc w jakie miałyby być wywożone karcze.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Przedmiaru robót odległość wywozu karpin wynosi do 10 km –
w miejsca wskazane przez Zamawiającego - będzie to zawsze teren Nadleśnictwa
Goleniów
3. Proszę o informację, czy w związku z koniecznością uzyskania przez
Zamawiającego decyzji zezwalającej na wycinkę drzew po wytyczeniu drogi przez
Wykonawcę, termin realizacji zadania się wydłuży? Czy jednak nie zależnie od tego,
ile będą trwały sprawy formalne związane z uzyskaniem decyzji, Wykonawca i tak
będzie musiał wykonać zadanie w ciągu 9 miesięcy od dnia podpisania umowy?.
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Odpowiedź:
Jeżeli zajdzie konieczność uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew, którego brak
uniemożliwi lub wstrzyma wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją
zamówienia, wówczas Zamawiający przedłuży termin realizacji umowy o czas
niezbędny na uzyskanie i uprawomocnienie się przedmiotowego pozwolenia
(decyzji).
Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o
zamówieniu i nie stanowią istotnej zmiany. Zamawiający nie przedłuża terminu
składania ofert.

Z poważaniem
Marek Biniek
Zastępca Nadleśniczego
/podpisano elektronicznie/
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