
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

 

                                                                                                                                         

Milanówek, dnia 25.09.2013 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 odpowiada na kolejne pytania, które wpłynęły w dniu 23 września 2013 roku w sprawie ww. 
postępowania 

 

„Zamawiający przygotował materiały przetargowe na „pielęgnację pomników przyrody na terenie miasta 
Milanówka” (ZP.271/25/OŚZ/13) w sposób sprzeczny z ustawą o zamówieniach publicznych: 
Art. 7 ust. 1: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w 
sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców” 
Art. 29 ust. 1: „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” 
Art. 29 ust. 2: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję.” 
Naruszenia tych zapisów polegają na: 
Pytanie 1 
Braku podania podstawowych parametrów dendrometrycznych drzew, koniecznych do sporządzenia 
wyceny oferty, np.: obwodów i wysokości. Ponadto brak jest opisu zakresu prac na poszczególnych 
drzewach. 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia został uzupełniony o opisane przez Państwa dane. W załączeniu wykaz 
drzew pomników przyrody wraz z zakresem prac do wykonania. 

 
 

Pytanie 2 
Braku podania, na których drzewach instalowane będą wiązania i w jakiej ilości. Informacja ta jest 
niezbędna do wyceny wykonanej pracy. 
 
 
Informacje te zawarte są w wykazie drzew pomników przyrody wraz z zakresem prac do wykonania. 

 
 

Pytanie 3 
Z uwagi na możliwość zmiany ilościowej zakresu prac przez Zamawiającego, nie jest możliwym określenie 
ceny jednostkowej 1 drzewa wraz z uśrednioną ceną wiązań, która w rzeczywistości będzie różna dla 
różnych drzew. Może dojść do sytuacji, że wybrany wykonawca będzie miał zlecone wykonanie prac na 
drzewach bez wiązań lub tylko z wiązaniami. 
 
 
Formularz oferty ulega zmianie, w ten sposób, że należy podać ogólną wartość za całe zamówienie, bez 
cen jednostkowych za poszczególne prace. 
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Pytanie 4 
Braku jednoznacznego i zgodnego z aktualną wiedzą opisania niektórych prac. Włączenie do zakresu 
prac czynności sprzecznych z aktualną wiedzą przyrodniczą i techniczną, które ponadto sprzeczne są z 
ustawą o ochronie przyrody. Zaliczyć do nich należy: 

1) Zakładanie wiązań przewiertowych 
2) Zakładanie wiązań sztywnych (co to jest?) 
3) Zabezpieczanie ubytków (co to jest?) 
 
 

W związku ze zmianami wprowadzonymi do opisu przedmiotu zamówienie, Zamawiający jako prac do 
wykonania określił: 

- wykonanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych; 
- zakładanie wiązań elastycznych wraz z materiałem; 
- wywóz i utylizacja urobku podczas prowadzenia prac pielęgnacyjnych przy 
pomnikach przyrody; 
- wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew. 

Ponadto Zamawiający naruszył zasadę Art. 25 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych: „W 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń 
lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.”  

 
 

Pytanie 5 
Trudno zaliczyć można do niezbędnych przy prowadzeniu prac pielęgnacyjnych pomników przyrody 
wymagania określone w SIWZ: 
4) Posiadanie 1 szt. podnośnika koszowego – skoro zadanie można wykonać metodą z lin 

(alpinistyczną). 
5) Posiadanie 1 szt. samochodu ciężarowego do 6,5 t. Czyżby zrębek nie można było wywozić 

mniejszymi samochodami? 
6) Po co przy pracach pielęgnacyjnych konieczne jest dysponowanie 4 kierowcami ciężarówek. Na 

brygadę 10 pracowników pracujących w koronach drzew w zupełności wystarczy 1 samochód do 3,5 
t przystosowany do transportu zrębek. 

7) Czy naprawdę przy pracach pielęgnacyjnych drzew metodą „z lin” konieczne jest dysponowanie 1 
operatorem podnośnika? 

8) Co będą robić w koronach pomników przyrody certyfikowani „alpiniści przemysłowi” nie posiadający 
żadnej wiedzy w tej dziedzinie? 

 
Podsumowując, Zamawiający przygotował materiały przetargowe w sposób uniemożliwiający 
przygotowanie oferty oraz nie zapewniając zachowania uczciwej konkurencji. 
Wobec powyższego wnoszę o dokonanie zmian w SIWZ lub unieważnienie postępowania na podstawie 
Art. 93 ust. 1 pkt. 7. 
 
Potencjał techniczny oraz personalny zawarty w SIWZ, zgodnie z Państwa uwagami ulega zmianie w ten 
sposób, że: 
 
Sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia (podane ilości to minimalne wymagania) to: 

a) pilarki spalinowe  - 5 szt., 
b) uprzęże alpinistyczne, umożliwiające prace w koronie drzewa metodą 
    alpinistyczną -  2 kpl., 
c) rębak do gałęzi - 1 szt., 
d) samochód dostawczy do 3,5 t - 1 szt. 

 
Natomiast osoby (również podane ilości to minimalne wymagania) to: 

 
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; 
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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 osoba/kierowca posiadający wymagane dokumenty stwierdzające uprawnienia do 
kierowania pojazdami silnikowymi; 

f) min 2 osoby posiadające uprawnienia (certyfikaty, szkolenia) do prowadzenia prac na 
wysokościach). 

 
 
 
 

Zamawiający podjął decyzje o wprowadzeniu zmian oraz uzupełnieniu opisu przedmiotu zamówienia 
zgodnie z Państwa uwagami 
 
 
 
 
. 

 
                                                                                                       Z poważaniem 

                             Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
                                                                                                            -/- 

                                                                                         Karolina Krajewska 


