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WYJAŚNIENIA nr 1
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje, że w postępowaniu na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wpłynęły
zapytania ze strony zainteresowanych wykonawców:
1. Jaki jest termin składania ofert? Na stronie internetowej w zakładce "Zamówienia do 30 tys.
euro" pojawia się termin: 23.01.2015 r. do godz. 12.00, zaś w załączniku (plik pdf) widnieje
termin: 23.01.2015 r. do godz. 14.00. Odpowiedź: termin składania ofert 23.01.2015 r. godz.
14.00.
2. Proszę o podanie nr działki/działek, na których ma zostać przeprowadzona inwentaryzacja.
Odpowiedź: 2170/1; 2170/2; 2170/3.
3. Czy Zamawiający posiada mapę terenu opracowania (zasadniczą, do celów opiniodawczych)
i udostępni ją Wykonawcy, którego ofertę wybierze? Odpowiedź: nie posiadamy mapy.
4. Jakie są kryteria wyboru oferty? Czy o wyborze oferty decyduje najniższa cena czy też brana
jest pod uwagę np. wiedza i doświadczenie (np. w formie wykazu wykonanych opracowań o
podobnej tematyce? Odpowiedź: najniższa cena pod warunkiem spełnienia wymagań
stawianych wykonawcom.
5. Wymaganie stawiane wykonawcom usługi (posiadanie uprawnień wydanych przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków do pracy na obiekcie zabytkowym) nie są zgodne z
obecnym stanem prawnym. Wedle naszej wiedzy uprawnienia do pracy na obiekcie
zabytkowym były wydawane do ok. 1991 r. Od tamtej pory nie są wydawane, ani nie mogą być
wymagane w postępowaniach publicznych. Czy wobec tego Zamawiający zmieni zapis o
wymaganiach i na jaki? Odpowiedź: wymagania te zostały podane zamawiającemu przez
konserwatora.
6. Czy Zamawiający jest w posiadaniu i udostępni wybranemu oferentowi materiały
archiwalne, historyczne, ikonograficzne, zdjęcia lub plany Zespołu Pałacowo - Parkowego w
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Swarzędzu? Materiały te mogą być konieczne do wykonania analizy kompozycyjnej parku lub
wytycznych konserwatorskich. Odpowiedź: Nie posiadamy wymienionych w treści pytania
materiałów. Posiadamy jedynie ogólny plan przestrzenny.
7. Czy gotowe opracowanie musi zyskać akceptację konserwatora zabytków? Odpowiedź: tak.
8. Jakie są warunki płatności? (np. płatność po przekazaniu i odebraniu opracowania
potwierdzonych protokołem po wystawieniu faktury Vat z terminem płatności 14 dni)
Odpowiedź: płatność nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia przekazania i
odebrania opracowania potwierdzone protokołem odbioru i otrzymaniu oryginału faktury.
9. Czy istnieje możliwość odbycia wizji terenowej na terenie parku, celem oszacowania ilości
drzew podlegających inwentaryzacji? Odpowiedź: tak istnieje, prosimy o uzgodnienie wizyty
nr tel. 607 170 999.
10. jaka jest ilość drzew na terenie parku. Odpowiedź: informacja ta nie jest znana.
MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA
Zmienia się termin wykonania opracowania – 60 dni od dnia zlecenia/umowy.
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