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Ząbki, dnia 17-09-2021
Zn.spr.: ZG.270.3.2021

Odpowiedź na zapytanie
dotyczące

postępowania

na

"Kontrolę

prawidłowości

wykonania

rozpoznania

i oczyszczenia saperskiego w Nadleśnictwie Drewnica w 2021 r." jako Zespół
Nadzorujący Prawidłowość Wykonywanych Prac.
Nadleśnictwo Drewnica udostępnia treść pytań zadanych w dniu 16.09.2021 r.
do prowadzonego postępowania oraz treść udzielonych odpowiedzi.
Treść zapytań:
1. Czy negatywna ocena poprawności dokumentacji /np. osoby realizujące prace
zatrudnione niezgodnie z SIWZ lub sprzęt o niedostatecznych parametrach,
realizacja niszczeń itp./jest podstawa do negatywnej oceny wykonania prac?
2. Zamawiający wymaga zakończenia prac kontrolnych do 31 10.2021 co w
sytuacji, kiedy, z uwagi na stwierdzone przedmioty uniemożliwiające odbiór,
termin nie będzie mógł być dotrzymany bez winy jednostki kontrolującej?
3. Jak będzie wyceniana praca jednostki kontrolującej we sytuacji, kiedy może
nastąpić /teoretycznie/ np. 5 kontroli na kolejnych obszarach. Zamawiający
przerywa kontrolę i jak wylicza koszt dla jednostki kontrolującej.
4. Co w sytuacji kiedy kontroli może być więcej i obszar będzie większy co
zwielokrotni koszt kontroli.
Treść odpowiedzi:
1. ZNPWP w zakresie kontroli dokumentacji, o której mowa w § 12 ust. 4 Wzoru
Umowy, zgłasza wszelkie stwierdzone nieprawidłowości Zamawiającemu.
Zamawiający podejmuje decyzje w powyższej sprawie zgodnie z § 12 ust. 4
Wzoru Umowy.
2.

Przedstawiona w pytaniu sytuacja została opisana w § 2 ust. 1 Wzoru Umowy.
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3. Przedstawiona w pytaniu sytuacja została opisana § 12 ust. 9 Wzoru Umowy.
Nadleśnictwo Drewnica nie odnosi się do warunków realizacji umów
określanych przez inne podmioty.
4. Kontrole prawidłowości wykonania rozpoznania i oczyszczenia saperskiego
dotyczą powierzchni określonych w załączniku nr. 1 do Umowy. Kontroli
poddawane są poszczególne powierzchnie, i jeśli zaistnieje sytuacja opisana
§ 12 ust. 5 Wzoru Umowy, ponownej kontroli poddawane są powierzchnie, na
których stwierdzono nienależyte wykonanie prac, na zasadach określonych
w § 12.

Z poważaniem,
Artur Ostrowski
Zastępca Nadleśniczego
/podpisano elektronicznie/
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