
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

 

                                                                                                                                         

Milanówek, dnia 27.09.2013 r.         

 
TOM.271.2.23.2013                          
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
              nieograniczonego ZP.271/25/OSZ/ 13 na  „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie    
                miasta Milanówka” 

 
Zamawiający informuje, że w dniu 26 września 2013 roku wpłynęły kolejne pytania w sprawie ww. 
postępowania. 

 
 
W związku z odpowiedziami na pytania (za które dziękuję) i ze zmianami wprowadzonymi do zamówienia 
„Pielęgnacja pomników przyrody na terenie miasta Milanówka”, mam dwa pytania: 
 

1. Zamawiający dopuszcza (materiały) wiązania (wyprodukowane w celu zabezpieczenia koron 
drzew) z gwarancją producenta, a także wiązania „projektu” Wykonawcy (gdzie poszczególne 
elementy mają certyfikat, ale jako całość go nie posiadają). 
- czy Zamawiający bierze na swoją odpowiedzialność gwarancję za tak stworzony system 
(zestaw) wiązania? 

 
 
Zgodnie z zapisami SIWZ „Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji (rękojmi) na wykonane prace tj. 
cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i techniczne, montaż wiązań elastycznych…” 
 
 
 

2. „Zamawiający dokonał zmiany warunków udziału w postępowaniu w zakresie potencjału 
technicznego oraz personelu wskazując minimalne wymagania jakie ma spełnić Wykonawca 
składając ofertę…” 
… 
a. co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje do kierowania pracami 
konserwatorskimi lub restauratorskimi przy parkach zabytkowych zgodnie z § 23 ust.1 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. (Dz. U. z 2011r. 
Nr 165, poz.987); 
lub 
b. co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje do nadzorowania robót 
ogrodniczych, która ukończyła kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni organizowany przez 
branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz inne organizacje prowadzące kursy i 
szkolenia w zakresie pielęgnacji zieleni; 
oraz 
c. co najmniej jednego pilarza z ukończonym kursem II stopnia do pielęgnacji drzew ozdobnych 
(przeszkolonego z zakresu użytkowania pilarek do drzew); 
d. co najmniej dwóch pilarzy posiadających uprawnienia do obsługi pilarki spalinowej zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej; 
e. min. 1 osobą/kierowca posiadający wymagane dokumenty stwierdzające uprawnienia do 
kierowania pojazdami silnikowymi, 
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f. min 2 osoby posiadające uprawnienia (certyfikaty, szkolenia) do prowadzenia prac na 
wysokościach.” 
 
Czy Zamawiający uzna ze spełniony warunek podpkt. C, jeżeli wykonawca przedstawi 
dokumenty równoznaczne z „kursem II stopnia do pielęgnacji drzew ozdobnych” np.: Certyfikat – 
European Tree Worker lub inny? 
 
Czy jedna osoba może spełniać kilka powyższych warunków np.: (c.,e., f.) lub (a., c., e.)? 
 

 
Wykonawca zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SIWZ, z tym, że zapytania powinny wpłynąć nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

 

W przedmiotowym postepowaniu termin na zadawanie pytań upłynął 23.09.2013r a pytanie nr 2 

wpłynęło 26.09.13 r i nie dotyczy udzielanych wcześniej wyjaśnień. 

W związku z powyższym Komisja przetargowa podjęła decyzje o nie udzielaniu odpowiedzi na złożone 

pytanie. Ponadto przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 

o wyjaśnienia treści SIWZ. 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                       Z poważaniem 

                             Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
                                                                                                            -/- 

                                                                                         Karolina Krajewska 


