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Znak sprawy: ZP.271.22.2021                                                                                                                                                         
                                                                                                                     Nowy Tomyśl, 2021-08-02  
 

 
 
 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji. 
Numer sprawy: ZP.271.12.2021 
Nazwa zadania: „Budowa wieży widokowo -obserwacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu 
wokół wieży” w ramach Projektu: „Rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjno-
przyrodniczej na terenie Gminy Nowy Tomyśl ” w formule zaprojektuj i wybuduj 
Ogłoszenie w BZP nr  2021/BZP 00119830/01 z dnia 2021-07-19 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ) – dalej: ustawa Pzp, 
Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
PYTANIE nr 2 
 
Treść pytania: Proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii: 
1. proszę o wskazanie odległości do najbliższego źródła energii oraz wody 
2. czy fakt wbudowania pozostałości po płytach nagrobnych w obecny taras nie będzie miał 
wpływu na proces rozbiórki? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Ad.1 Przybliżona odległość do najbliższego źródła energii i wody to odpowiednio ok 800 m  i 1500 
m.  
Ad.2 Nie, Zamawiający nie przewiduje  takiego wpływu na proces rozbiórki.  
 
PYTANIE nr 3 
Treść pytania: Proszę o informację na temat konieczności wycinki drzew. 
Czy posiadacie Państwo odpowiednie zgody na wycinkę drzew będących w kolizji z wieżą oraz 
pozostałą infrastrukturą? 
Odpowiedź Zamawiającego: Przewidziana jest wycinka krzewów, oczyszczenie terenu z pozosta-
łości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem. Zamawiający nie 
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wyklucza konieczności  wycinki drzew. Zamawiający nie posiada odpowiednich zgód na wycinkę 
drzew będących w ewentualnej  kolizji z wieżą oraz pozostałą infrastrukturą. 
 
Mając na uwadze termin określony w  art. 284 ust. 3   ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający 
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, Zamawiający zmienia termin  składania i otwarcia ofert :  
Termin składania ofert upływa dnia 05 sierpnia 2021 r o godz. 10.00. 
Termin otwarcia ofert odbędzie się 05 sierpnia 2021 o godz. 11.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził : A. Małecka  


