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WYJAŚNIENIA nr 1
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje, że w postępowaniu na wykonanie przeglądu stanu zadrzewień pod kątem
zagrożenia dla osób i mienia, jakie drzewa mogą stanowić, na terenie PIWet-PIB w Puławach,
Al. Partyzantów 57 na działce zabudowanej o nr ewidencyjnym 831/1 wpłynęły zapytania ze
strony zainteresowanych wykonawców:
1. W zaproszeniu do złożenia oferty jest mowa o "schematycznym naniesieniu położenia drzew
na planie nieruchomości". Czy dysponują Państwo takim planem, mapą zasadniczą,
geodezyjną? Czy mogą ją Państwo przesłać w wersji elektronicznej? Odpowiedź: W
załączeniu wersja elektroniczna schematycznego plan nieruchomości.
2. Czym podyktowany jest tak krótki czas realizacji zadania? Czy termin realizacji zadania
podlega negocjacji? Odpowiedź: istniejącym zagrożeniem, warunkami atmosferycznymi
3. Jakie są kryteria wyboru wykonawcy? Czy tylko cena ma dla Państwa znaczenie, termin, a
może doświadczenie i wiedza wykonawcy jest brana pod uwagę, skoro proszą Państwo o
przygotowanie wykazu usług tożsamych z przedmiotem zamówienia. Odpowiedź: Oferta z
najniższą ceną. Termin został narzucony w treści zaproszenia.
4. Za jaki okres należy przygotować ten wykaz usług lub ile należy ich wykazać? Mamy bardzo
duże doświadczenie w pracach tego typu. Odpowiedź: za okres ostatnich 12 miesięcy.
5.Jakie warunki niewymienione w ogłoszeniu będzie zawierać umowa lub zlecenie wykonania
przeglądu? Odpowiedź: W niniejszym postępowaniu wybranemu wykonawcy zostanie
przesłane zlecenie wykonania usługi zawierające m.in. cenę, termin wykonania.
6.Jaki będzie tryb negocjowania warunków umowy lub zlecenia? Odpowiedź: Podstawą do
wyboru wykonawcy będzie przesłana oferta.
7.Jaki będzie termin odbioru opracowania oraz termin płatności? Odpowiedź: następny dzień
roboczy po wykonaniu, czyli szósty dzień od dnia zlecenia.
8.Jaki przewiduje się termin rozpoczęcia prac? Odpowiedź: następny dzień po przesłaniu
zlecenia.

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever,
Enzootic bovine leucosis,
Porcine reproductive and respiratory syndrome

Strona 1/1

