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Smołdzino, dn. 18 lutego 2013 r.

Wykonawcy
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę
pn. Rewitalizacja parku wiejskiego w Smołdzinie”.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający
informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do
treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wyjaśnienie następującej kwestii:
Pytania Wykonawcy:
„Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ w następujących tematach:
1. Czy park wpisany jest do rejestru zabytków?
2. Podanie w przedmiarze tylko informacji, że drzewa mają średnicę większą niż 41 cm, bez
załączenia inwentaryzacji określającej obwód (lub średnicę) drzew objętych zabiegami
pielęgnacyjnymi jest niewystarczające do przygotowania wyceny prac. Tak opisany zakres
prac może być uznany za utrudnianie uczciwej konkurencji. Ustawa prawo zamówień
publicznych jednoznacznie określa w art. 29:
a. „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i
okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”.
b. „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję”.
Wobec powyższego proszę o udostępnienie pełnej tabeli inwentaryzacyjnej zawierającej
opis gatunku, obwód lub średnicę, opis zalecanych zabiegów na danym drzewie.
Brak możliwości poznania pełnej i prawidłowo przygotowanej dokumentacji
dendrologicznej traktować będzie należało, jako naruszenie zasady art. 7 ust. 1 ustawy PZP:
„Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w
sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie
wykonawców”.
3. W zakresie Części I ujęto także wycinkę suchych drzew. Ile ich jest i o jakich parametrach
dendrometrycznych? W opisie i przedmiarze brak jest jakiejkolwiek informacji na ten temat.
4. W przedmiarze suma drzew do pielęgnacji wynosi 445 szt. o średnicach ponad 41 cm,
natomiast w zestawieniu, którego nie można nazwać inwentaryzacją, jest wykazane tylko
351 szt., w tym kilkadziesiąt drzew młodych. Jakie są prawdziwe ilości drzew do
pielęgnacji?
5. Posiadanie jakiej wiedzy i doświadczenia wymagane będzie do realizacji części I:
Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, wycinka suchych gałęzi i suchych
drzew”. Zamawiający w pkt. 9.1.2. SIWZ nie doprecyzował koniecznej wielkości
zrealizowanego zamówienia (wartość lub ilość).
6. Zamawiający nie określił w pkt. 9.1.3. SIWZ wymogów kwalifikacyjnych pracowników
realizujących prace pielęgnacyjne drzew. Czyżby Zamawiający dopuszczał wykonywanie
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tych prac przez osoby nie posiadające jakichkolwiek kwalifikacji?
7. Jeżeli cięcia pielęgnacyjne mają być przeprowadzone zgodnie ze sztuk, to termin ich
zakończenia na 31 marca wydaje się nierealny. Termin składania ofert wyznaczony jest na
22 lutego, błyskawiczna procedura przetargowa umożliwi podpisanie umowy najwcześniej
w dniu 1 marca. Na przeprowadzenie prac pozostaje niecały miesiąc, czy Zamawiający
przewiduje możliwość przedłużenia terminu zakończenia prac”.
Odpowiedź Zamawiającego:
1. Teren przedmiotowej działki jest parkiem w wojewódzkiej ewidencji konserwatorskiej.
2,3. Zamawiający nie posiada pełnej dokumentacji dendrologicznej. Wszystkie, będące
w posiadaniu Zamawiającego dokumenty zostały załączone do SIWZ.
4. Prawidłowa ilość drzew przeznaczonych do pielęgnacji wynosi 351 sztuk.
5. Zamawiający w rozdziale 9.1.2. SIWZ, na spełnienie warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia, wymaga tylko i wyłącznie, aby Wykonawca wykazał się co najmniej
1 zrealizowaną usługą, obejmującą swym zakresem część zamówienia, na którą składa
ofertę z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że usługa została należycie wykonana. Zamawiający nie precyzuje wielkości
zrealizowanego zamówienia, jakim ma się wykazać Wykonawca. W przypadku złożenia oferty
na cały zakres przedmiotu zamówienia, tj. części od 1 do 6, wykonawca zobowiązany jest
wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy co najmniej 1 usługę obejmującą przeprowadzenie
rewitalizacji parku bądź innej usługi o tożsamym charakterze wraz z załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że usługa została należycie wykonana.
6. Zamawiający nie określił wymogów kwalifikacyjnych pracowników Wykonawcy realizujących
prace pielęgnacyjne. Zamawiający wymaga natomiast, aby Wykonawca wykazał się co najmniej
1 zrealizowaną usługą, obejmującą swym zakresem część zamówienia, na którą składa ofertę z
podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że usługa została należycie wykonana.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu zakończenia prac obejmujących
cięcia pielęgnacyjne.
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących
w przedmiotowym przetargu. Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia
22 lutego 2013 r. do godz. 09:00.
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