
Wiele, 29.04.2020 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 134 ust.1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. nr 113, 

poz. 759 z póź. zm.) na roboty budowlane pt: ,,Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej 

biomasą w firmie SYLVA Sp. z o.o. w Wielu w pomorskim” 

 

Zmawiający SYLVA SP. z o.o. z siedzibą ul. Kościerska 2, 83-441 Wiele informuje, że w przedmiotowym 

przetargu złożono pytania w treści: 

 

Pytanie nr99 

Dotyczy projektu umowy :  

a/ Artykuł I punkt 1.6 . : Czy Zamawiający zgadza się dookreślić termin dla Wykonawcy na żądanie 

wskazujące wprowadzenie zmian na termin 4 tygodniowy ? 

Odpowiedź: Nie. Zapis w p.1.6 nie określa żadnych terminów i jest szerszy niż propozycja.  

b/ Artykuł III pkt 3.3. : Kto konkretnie będzie podpisywać protokoły odbioru w imieniu Zamawiającego? 

Jeżeli osoba uprawniona przez Zamawiającego , to czy Zamawiający zgadza się uzupełnić zapis umowy 

o informacje , że ww uprawniona osoba zostanie wskazana przez Zamawiającego w ciągu 2 tygodni od 

daty podpisania umowy wraz z podaniem jej odpowiednich danych kontaktowych ?  

Odpowiedź: Prosimy o zapoznanie się z p.10.3 umowy. 

c/ Artykuł IV pkt 4 : prosimy o uzupełnienie zdania ,, … najpóźniej jednak do 30.06.2022 ‘’ o ,, … pod 

warunkiem uzyskania przez Zamawiającego i przekazania Wykonawcy do dnia 30.06.2020 

prawomocnego pozwolenia na budowę ‘’ . Rozpoczęcie budowy musi być poprzedzone posiadaniem 

przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę .  

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje proponowanego zapisu. Jeszcze przed podpisaniem umowy i  

rozpoczęciem Robót będzie dostępne dla Wykonawcy prawomocne pozwolenie na budowę. 

d/ Artykuł V pkt 5.2. . Prosimy o uzupełnienie zdania drugiego o zapis informujący , iż odpowiednie 

zatwierdzenia będą następowały przez Zamawiającego w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania 

dokumentów w tym zakresie .  

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. Prosimy o zapoznanie się z zapisem umowy w p.5.11. 

e/ Artykuł V pkt 5.5 . Czy dokumentacja powykonawcza ma być także przedstawiona w języku 

francuskim niezależnie od polskiej wersji językowej ?  

Odpowiedź: Prosimy o zapoznanie się z zapisem w p.1.3.2.4. PFU. 

 

Pytanie nr100 

2/ Czy Zamawiający wymaga , aby budynek kotłowni posiadał :  



a/ warsztat ?  

b/ salę konferencyjna ?  

c/ meble biurowe ?  

Odpowiedź: Nie. Wymogi Zamawiającego są przedstawione w PFU. 

 

Pytanie nr101 

Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty wywozu i utylizacji odpadów powstających w trakcie 

budowy?  

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie nr102 

Jakie są obostrzenia dla drogi dojazdowej prowadzącej do nieruchomości ( dopuszczalne obciążenia , 

szerokość pasa drogowego , estakady itd. ) ? Wszystko w kontekście poruszania się ciężkim sprzętem 

oraz ładunkami wielkogabarytowymi .  

Odpowiedź:  Droga dojazdowa prowadząca do zakładu SYLVA Sp. z o.o. nie jest przedmiotem 

przetargu. Prosimy zwrócić się w tej sprawie do Gdańskiej Dyrekcji Dróg i Autostrad oraz do Wydziału 

komunikacji starostwa kościerskiego. 

 

Pytanie nr103 

Czy Stacja Uzdatniania Wody ( SUW ) o której pisze się w PFU ma odpowiadać za jakość wody w obiegu 

elektrociepłowni czy też elektrociepłowni i systemu grzewczego całego zakładu SYLVA ? 

Odpowiedź: SUW ma przygotowywać wodę dla elektrociepłowni i systemu grzewczego.  

 

Pytanie nr104 

Czy jakiekolwiek prace rozbiórkowe są przewidywane przez projekt budowlany ?  

Odpowiedź: Nie. Proszę zapoznać się z projektem budowlanym: projekt zagospodarowania terenu i 

p.1.2.4.PFU. 

 

Pytanie nr105 

Kto ponosi koszty mediów w czasie trwania budowy ( woda , energia elektryczna , energia grzewcza ) : 

Zamawiający czy Wykonawca ? 

Odpowiedź: Prosimy o zapoznanie się z art. X. pkt.10.2 

 

 



Pytanie nr106 

Czy Zamawiający ma wiedzę na temat istniejących na obszarze placu budowy podziemnych sieci 

różnych mediów ( woda , kanalizacja , instalacje grzewcze , energia elektryczna itp. ) , jak również studni 

lub zbiorników podziemnych ?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma taką wiedzę. Szczegółowe informacje są zawarte w projekcie 

budowlanym, projekt zagospodarowania terenu. 

 

Pytanie nr107 

Kto ponosi koszty zabezpieczenia i ochrony placu budowy na wypadek zadziałania siły wyższej i 

konieczności zejścia Wykonawcy z placu budowy ( vide obecna sytuacja związana z koronawirusem ) : 

Wykonawca czy Zamawiający ?  

Odpowiedź: Organizacja Robót została opisana w p.1.2.3.2. pkt1 PFU oraz w pkt.9.6 i 10.2.1.Umowy. 

Dla przypadku wystąpienia siły wyższej mają zastosowanie art.X.  pkt.10.6.3. oraz art.XVI m.in.pkt16.4..    

 

Pytanie nr108 

W IDW na stronie 7 widnieje informacja o działce nr 119/36 . Wg nas jest to pomyłka i powinno być 

119/3 . Prosimy o potwierdzenie poprawnego numeru działki w postaci 119/3 .  

Odpowiedź: Zapis w IDW jest prawidłowy. 

Pytanie nr109 

11/ Prosimy przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 19 czerwca ze względu na konieczność 

dokonania wizji lokalnej przy udziale inżynierów zagranicznej centrali naszej spółki dla dokładnego 

poznania na miejscu lokalnych uwarunkowań projektu ( m.in. , ale nie tylko : drogi dojazdowe , 

przestrzeń manewrowa dla ciężkiego sprzętu , integracja nowobudowanej elektrociepłowni z 

systemem sterowania istniejącej ciepłowni , punkty przyłączeń , analiza obecnego kolektora i obecnego 

układu pompowego sieci grzewczej , trasa ciepłociągu pomiędzy nowobudowaną elektrociepłownią a 

istniejąca ciepłownią ) .  

Obecnie polskie granice dla obcokrajowców zamknięte są do 3 maja z możliwością przedłużenia . 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania oferty. Wizja lokalna nie 

może być traktowana jako wyjaśnianie SIWZ. Ponownie przedstawiamy mapę i proponujemy 

zapoznanie się z projektem budowlanym. 

Pytanie nr110 

Jaka jest wymagana minimalna pojemność silosu paliwa (w dokumentacji określona na 48h pracy 

kotła)?  

Odpowiedź: Pojemność silosu powinna umożliwiać 96h pracy dla paliwa nominalnego 

 


