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WYJAŚNIENIA nr 2
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje, że w postępowaniu na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wpłynęły
zapytania ze strony zainteresowanych wykonawców:
1. Odnosząc się do odpowiedzi dot. wymagań stawianych wykonawcom - posiadanie
uprawnień wydanych przez konserwatora zabytków do pracy na obiekcie zabytkowym i
stwierdzenia, że "wymagania te zostały podane zamawiającemu przez konserwatora" wnoszę o
udostępnienia oferentom tego pisma konserwatora zabytków (zakładamy, że Zamawiający
otrzymał takie informacje na piśmie). Z aktualnych przepisów prawnych oraz z rozmowy
telefonicznej z pracownikami WUOZ w Poznaniu wynika, że konserwator nie wydaje już
uprawnień i ich nie wymaga. Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapis dotyczący w wymagań.
Szczegóły znajdują się w odpowiedzi na pytanie nr 6.
2. Odnosząc się do odpowiedzi nr 7 i 8. Kto przedstawia gotowe opracowanie do akceptacji
konserwatorowi zabytków: Zamawiający czy Wykonawca? Odpowiedź: odpowiedź zostanie
udzielona w dn. 26.01.2015 r.
3. Czy akceptacja konserwatora jest warunkiem do odbioru dokumentacji, wystawienia
faktury? Proszę o wyjaśnienie jak wygląda procedura odbioru dokumentacji. Odpowiedź:
odpowiedź zostanie udzielona w dn. 26.01.2015 r.
4. Odnośnie terminu wykonania opracowania (wydłużonego do 60 dni) proszę o wyjaśnienie,
czy w tym terminie należy oddać opracowanie już po akceptacji konserwatora czy też
bez? Odpowiedź: 60 dni to termin na wykonanie opracowania. Termin ten nie obejmuje okresu
uzyskania akceptacji konserwatora.
5. Czy w związku z tym, że Zamawiający nie posiada mapy, pozyskanie mapy do celów
opiniodawczych leży po stronie Wykonawcy. Czy Wykonawca ma również dokonać
aktualizacji geodezyjnej w zakresie lokalizacji drzew (precyzyjne domierzenie drzew ze stanem
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faktycznym w terenie) oraz uwzględnić cenę prac geodezyjnych w ostatecznej wycenie?
Odpowiedź: tak.
6. Z uwagi na mało precyzyjne i budzące wątpliwości, naruszające zasady konkurencyjności,
zapisy w opublikowanym zaproszeniu do złożenia oferty proszę o wydłużenie terminu
składania ofert lub unieważnienie postępowania i przygotowanie nowego ze szczegółowo
opisanym zakresem prac, wymaganiami stawianym wykonawcom oraz realnym terminem
wykonania opracowania. Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę dotyczącą wymagań
stawianych wykonawcom.
Wymagania stawiane wykonawcom po dokonaniu zmian: posiadanie uprawnień wydanych
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do pracy na obiekcie zabytkowym lub
wykazanie doświadczenia w zakresie wykonywania opracowań tożsamych z przedmiotem
zamówienia dla terenów wpisanych do rejestru zabytków – minimum 3 opracowania w okresie
ostatnich 3 lat. Na potwierdzenie spełnienia wymagania wykonawca winien załączyć listę
referencyjną. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 28.01.2015 r.
godz. 15.00.
7. Jakie są nr działek i jaka jest powierzchnia objęta inwentaryzacją. Odpowiedź: 2170/1;
2170/2; 2170/3.
8. Ile (szacunkowo) jest drzew(obiektów) do zainwentaryzowania. Odpowiedź: Zamawiający
nie jest w stanie podać tej informacji.
9. Jaki jest przybliżony wiek drzewostanu. Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie podać
tej informacji.
10. Czy wśród drzew są obiekty sklasyfikowane jako Pomniki Przyrody. Odpowiedź: tak
11. Jaki jest charakter zadrzewienia tzn. uporządkowany parkowy czy zakrzaczony.
Odpowiedź: uporządkowany.

Dodatkowe wymagania dot. dokumentacji: 1 egz. elektroniczny, 2 egz. papierowe
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