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WYJAŚNIENIE TREŚCI swz
Dotyczy: przetąrgu ograniczonego na wykonanie robót budowlanychpolegajqcych na budowie budynku
operacyjno - biurowego na potrzeby Grupy Rozpoznania Obrazowego i Elektronicznego
w Mirosławcu.

Nr Sprawy: f3lOBIRBlff
Zamawiający informuję, ze w dniach 07'09'20ff r.,7f.09.f0f2 r. wpĘnęty wnioski do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ' Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
zamieszcza poniżej:
P}tanie 1. Czy Inwestor zęzwo|i na tymczasowe podłączeniedo mediów? Woda' prąd' odpady bytowe,
itp. Czy istnieje infrastruktura do podtączenie (szczególnie dot. energii kv i5) ?
odpowiedŹ:

Zamawiający zezwa|a na wykonanie i opomiarowanię tymczasowych przyłączy mediów
na czas rea|izacji zadania, koszt |eĘ po stronie wykonawcy. Na terenie znajdują się
hydranty, studzienki kana|izacji sanitarnej oraz sh'rzynkawolnostojąca energetycznatypu
ok od 50m do 450 m.
ZKpozwa|ającana pobór do 50kW w orientacyjnychodległościach
Miejsca prryłączeniamediów będą wskazane przez Administratora w trakcie przekazania
terenu budowy.
Pobór wody, odbiór ścieków i roz|iczenie odbyrva się na podstawie umów zavtaĘch
z administratorem,tj. 12BaząLotnictwa Taktycznego w Świdwinie.
Dostawa energii elektrycznej i roz|iczęnie odbywa się na podstawie umowy na
pośredniczenie
w dostawieenergii elektrycznej zawartejzRZIw Szczęcinie.

Pytanie f , Cry Wykonawca ma zapewnió całodobowoochronę.
odpowiedź: Teren budowy znajduje się na terenie zamkniętym i wykonawca nie ma obowiązku
zapewnienia całodobowej ochrony. Zamawiający dopuszcza możliwośó całodobowej
ochrony w przypadku podjęcia decyzji przez wykonawcę.
P}.tanie3.
odpowiedŹ:

Pielęgnacja nasadzeńltrawników- jaki okres pielęgnacjii jaki zakres ?
Wykonawca zobowiązany jest do objęcia roślin pielęgnacją gwarancyjną na czas nie
krótszy, niż okres odroczenia .uq.znaczonyw treścidecyzji administracyjnej na wycinkę

drzew. Roślinyw ramachpielęgnacjiw szczególnościmusząbyÓ podlewanew ilości
zapewniającejich prawidłowywzrost i roavój, a takŻępowinny byó przeprowadzone
w miarę potrzeb inne zabiegi agrotechniczne(nawoizenie,przycięciekoron, usunięcie
odrostów, zwa|czaniechorób i szkodników) niezbędnedo zachowaniaroślinw dobrej
kondycji. W razie obumarcialub stanudrzew nierokującegoich przeĘcia, wykonawca
zobowipany jest do niezwłocznejwymiany materiałunasadzeniowegona nowy
o parametrachnie mniejszychniżwymieniane.Pielęgnacjatrawników:do zakonczenia
pielęgnacjiobejmujeczynnościniezbędnedo zachowania
odbioru końcowego.Zak*ręs
roślinw dobrejkondycji,w szczególności:
podlewanie,nawozenie,wałowanie'koszenie,
a takŻę ewentualne wapnowanie, weĘkulację, aerucję, odchwaszczanie oraz
uzupełnianie
ubytków.
P}.tanie4.

Zwracamysię z wnioskiemo udzielenieinformacjidotyczącejlimitów finansowychna rok
f022,f0f3 oraz20f4.

odpowiedź: Zap|anowane
limity na|ataf\ff _f024wtys. złzgodniezaktualnymPlanemInwesĘcji
Budowlanychwynoszą:Na rok 2022: 500 tys. zł,na rok 2023:20'000tys' zł,na rok
f024: 23.788 tys. zł. Wielkośólimitu możeulec zmianie m.in' po rozstrzygnięciu
przetargu,akceptacjiZKZ, otrzymaniuprojektu planu wydatków budżetowych,na
zgłoszeniewykonawcy_ zgodniezzapisami wzoru umowy.
Pytanie 5. Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącejłącznejwysokościkar
umownych.
odpowiedź: Łącznie wysokośókar umownychnie możeprzeh'raczaó
20 %ov,rynagrodzenia
bruffo.
Pytanię 6.

Cry Wykonawca możedokonaó modyfikacji załączonychprzedmiarów robót w cęlu
sporządzeniakosztorysów szczegółowych?

odpowiedź: Załączoneprzedmiary służąjako narzędzie pomocnicze. Wykonawca sam określi
podstawy nakładów przy budowie ceny jednostkowej oraz ilości jednostek
przedmiarowych
o udostępnieniedokumentacjiPOUFNEJ na pĘcie' Wykonawcy
Ęltanie 7. Zwracamysię z prośbą
dopuszczeni do udziału w postępowaniu posiadają Swiadectwo Bezpieczeństwa
Przemysłowego
I stopniai posiadająpełnązdolnośódo ochronyinformacjiniejawnych.
odpowiedź: Zamawiającynie posiada dokumentacjipoufnej w wersji ęlektronicznej.Zapoznania
z dokumentacją dokonaó można tylko w siedzibie Zamawiającego,zgodnie ze
Specyfikacją Warunków Zamówienia.
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