1. W przedmiocie zamówienia (Rozdz. IV pkt 1), jako jeden z elementów do
wykonania znajduje się zapis: „Usunięcie pniaków – 23 szt. (Karczowanie
14 szt., frezowanie 9 szt.)” – po analizie mapy inwentaryzacyjnej, stwierdzić
należy, że niemalże wszystkie pniaki zlokalizowane są sąsiedztwie drzew
przewidzianych do pozostawienia i pielęgnacji. Zwracamy się więc z pytaniem,
czy nie wskazanym jest zamienienie karczowania na frezowanie? Podczas
karczowania pniaków nieuniknionym będzie uszkodzenie systemów
korzeniowych sąsiednich drzew. W przypadku planowanego wykonania w tych
miejscach nasadzeń zastępczych można wykonać głębsze frezowanie, np. na
głębokość 0,5 m. Ponadto karczując niepotrzebnie niszczona jest struktura
gruntu.
ODP. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian
2. W warunkach udziału w postępowaniu (Rozdz. VII pkt 1.3)Zamawiający nie umieścił w
katalogu wymogu dysponowania osobami przewidzianymi do wykonywania prac o
charakterze technicznym, spełniającymi określone kwalifikacje, o których napisane jest w
Rozdz. IV (SIWZ str. 4). Czyżby w załączniku nr 5 „wykaz osób” nie należało podać
imiennego ich wykazu?
odp. Zamawiający żąda imienia i nazwiska osób wskazanych na potwierdzenia warunku udziału w
postępowaniu
3. W warunkach udziału w postępowaniu (Rozdz. VII pkt 1.3) Zamawiający określił
wykazanie doświadczenia wykonawcy, cytujemy:„… wykonał w sposób należyty i
prawidłowo ukończył: - co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu pielęgnacji drzew o
łącznej wartości minimum 200 000,00 (dwieście tysięcy ) złotych ”.
1) Czy z uwagi na rangę parku Muzeum – Zamku w Łańcucie, wykonawca nie powinien
wykazać się doświadczeniem przy realizacji prac na terenie obiektów wpisanych do
rejestru zabytków, a nie doświadczeniem pielęgnacji drzew na jakichkolwiek obiektach, np.:
na terenie Spółdzielni Mieszkaniowych, rosnących w pasach drogowych, itp. ?
odp. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian
2) Czy w ramach realizacji prac pielęgnacyjnych drzew, wykonawca nie powinien wykazać
się doświadczeniem w instalacji wiązań elastycznych?
odp. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian
3) Czy wartość prac oceniana będzie tylko w zakresie wartości związanych z pielęgnacją
drzew na terenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków, w przypadku wykonywania prac
złożonych? Przykładowo umowa na kwotę 200 tyś zł. dotyczyła prac, np.: budowy alejek,
sadzenia drzew i krzewów, pielęgnacji drzew itd. Z tej wartość prac z związanych z
pielęgnacją drzew mogła wynosić zaledwie 20 tyś zł.
odp. Zamawiający będzie oceniał tylko prace w zakresie wartości związanych z pielęgnacją drzew.

4. Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt. 2 w rozdz. VII, cytujemy: „Zamawiający nie stawia
warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.”. Czyżby w postępowaniu
przetargowym mógł uczestniczyć wykonawca, którego główną działalnością są usługi np.:
prowadzenie zakładu pogrzebowego, aptekarz itp. ?
odp. Zamawiający potwierdza, że nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
5. Czy w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania
podnośników koszowych? Przykładowo, w celu maksymalnej ochrony obiektów
budowlanych przed przypadkowym uszkodzeniem – np. ochrona dachu nad którym są
konary platana klonolistnego (Nr 1, w sektorze B).
odp. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian
6. W zakresie prac przewiduje się instalację 100 kpl. wiązań elastycznych. Czy Zamawiający
nie powinien żądać od wykonawcy poświadczenia posiadania kwalifikacji w tym zakresie,
np. ukończonego kursu lub szkolenia w zakresie instalacji wiązań?
Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian
7. W katalogu wymagań Zamawiającego znalazł się zapis: "Rany po cięciach żywych gałęzi i
konarów należy zabezpieczyć preparatem przeznaczonym do tego celu.". Zgodnie z obecną
wiedzą (prace Prof. Dirk Dujesietken) ograniczenie możliwości przesuszenie powierzchni
rany. przez ich "zabezpieczanie" różnymi preparatami, utrudnia naturalne procesy tworzeni
grodzi (CODID), tym samym sprzyja wnikaniu infekcji w głąb drzewa. Zwracamy się więc o
wykreślenie tego zapisu z treści SIWZ.
odp. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian
8.
Zestawienie wiązań przewiduje instalację 100 kpl. wiązań elastycznych, jednak. nie
podano o jakiej wytrzymałości na zrywanie mają to być wiązania oraz czy mają być
instalowane jako statyczne lub dynamiczne. Podanie tych informacji ma ogromne znaczenie
do dokonania prawidłowej wyceny wartości oferty, ponieważ:




Cena l m lin, w zależności od ich wytrzymałości (2 - 8 tony) waha się granicach od 7
do 30 zł
Cena l szt. amortyzatora (do wiązań dynamicznych), w zależności od zastosowanej
liny (2 - 8 tony) waha się granicach od 70 do 105 zł.
Wartości te mają istotny wpływ na cenę materiałów kompletnego wiązania (lina,
amortyzator. usztywniacz, opaska z kordury, końcówka) i mogą kształtować się w
wysokości od 200,00 do 1.200,00 zł za kompletne wiązanie. Dobór lin określa
instrukcja ich montażu a ich parametry muszą być jednoznacznie wyspecyfikowane,
aby wiązania wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę realizacji
prac. Zwracamy się prośbą o sporządzenie dokładnej specyfikacji wiązań
uwzględniającej nie tylko wykaz drzew na których będą instalowane i w jakjej ilości,
ale z podaniem parametrów technicznych tych wiązań - wytrzymałość liny oraz czy

montowane będą jako statyczne lub dynamiczne?
odp. . W dokumentacji do SIWZ pn. „Łańcut 2016- oprac. Tom I” w pkt. 1.3. Znaczenie
skrótów nazw zabiegów pielęgnacyjnych jest napisane, że mają to być wiązania elastyczne
dynamiczne typu Cobra z certyfikatem. Są to liny o standardowej wytrzymałości na
zrywanie. Do każdego wiązania należy przewidzieć odpowiednie akcesoria.
Dodatkowo załącznik do SIWZ pn. „Zestawienie wiązań elastycznych” określa jakie rodzaje
wiązań należy zastosować przy poszczególnych drzewach (pojedyncze, podwójne lub
potrójne).
9. W dokumentacji inwentaryzacyjnej. średnice większości drzew podane są w
wartościach podzielnych przez 10 lub 5 (np.: 60. 25, 40, 65 ... ), sporadycznie
występują inne liczby (2, 3, 7). Czy wynika to z zaokrąglania do pełnych 5 lub 10?
odp. Średnice drzew zostały zaokrąglone do 5 cm.

