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Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dotyczy postępowania przetargowego:
„Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne drzew młodych oraz usuwanie
drzew na terenie miasta i gminy Swarzędz.”
Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Pytanie nr 1
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę specyfikacji dotyczącej wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów na
terenie miasta i gminy Swarzędz.
W zakresie następujących warunków uniemożliwiających uczciwą konkurencję na realizację powyższego
zadania.
Zamawiający w punkcie 4.2.a określił , że wykonawca musi udokumentować referencjami wykonanie
minimum 3 zadań o wartości 350 tyś. nie podając, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na realizację
powyższych prac, co jest moim zadaniem ograniczeniem dla firm które wykonywały podobne zadania,
lecz w krótszym okresie czasu.
Jeżeli 350 tyś. podzielimy na 12 miesięcy, jest to obrót w wysokości 30 tyś. miesięcznie.
Mało jest zamówień realizowanych w miastach o wysokości 350 tyś. na samą przycinkę i wycinkę drzew.
Dlatego prosimy o zmniejszenie tego wymogu.
Jednocześnie wskazujemy na ograniczenie konkurencji, poprzez wymóg par 4.2 b posiadania 4 osób o
skończonym prywatnym kursie European Treeworker. Nie są to uprawnienia państwowe i naszym
zadaniem zamawiający nie ma prawa i wymagać.
Oczekuję na zajęcie stanowiska.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów SIWZ w zakresie spełnienia warunku dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy. Warunek został określony zgodnie
zobowiązującymi przepisami Pzp.
W zakresie zdolności zawodowej Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami,
które zostaną skierowane do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia: co najmniej 4 osobami
posiadającymi uprawnienia European Treeworker lub równoważne ( kurs w zakresie cięcia drzew metodą
alpinistyczną lub pielęgnacja i usuwanie drzew z wykorzystaniem technik alpinistycznych itp.)
potwierdzone stosownym certyfikatem.
Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
celu

możliwości

uwzględnienia

powyższych

zmian

przez

Wykonawców

w

składanych

ofertach

przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert
przetargowych do dnia 03.02.2017r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.02. 2017r. o
godz. 10:30 w pokoju 410.
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