Znak sprawy: 76/PN/2020

Warszawa, dnia 26.01.2021 r.
Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 76/PN/2020

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: „Wykonanie przeglądu i oceny stanu zachowania drzew wraz z
zaleceniami w zakresie gospodarki drzewostanem, dla drzew rosnących wzdłuż dróg
krajowych, wojewódzkich i powiatowych w m.st. Warszawie”

KOMUNIKAT
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1

W Załączniku nr 2A-D do Umowy, Zamawiający wskazał lokalizację ulic oraz długość
odcinków do przeglądu.
Natomiast w Załączniku nr 9 do Umowy udostępnił linki do map z wrysowanymi odcinkami.
Czy długości wskazane w Załączniku nr 2 są równe długości odcinków z Załącznika nr 9? Po
przeanalizowaniu wskazanych odcinków zauważono rozbieżności w ich długościach
pomiędzy powyższymi załącznikami
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający skorygował zapisy w załączniku nr 2A-D do SIWZ (zał. nr 3 do Umowy).
Zamawiający informuje, że mapy wskazane w linkach w zał. nr 9 do Umowy wskazują
orientacyjne obszary przeglądów zieleni wysokiej.
Pytanie 2

W Załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie I.2. jako przykład innych niezbędnych prac,
Zamawiający wskazuje pozyskanie map.
Prosimy o uszczegółowienie jakie mapy Zamawiający ma na myśli, czy mają być to mapy
zasadnicze, które będą stanowić podkład do części mapowej?
Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność decyzji, jakie mapy będą dla niego
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Pytanie 3

Uprzejmie prosze o wskazanie, gdzie znajdę załączniki zawierające dane dotyczące
kosztorysu części 2,3,4.
W załączniku - Załącznik nr 6A-D – Kosztorys ofertowy cz. 1,2,3,4 (załącznik nr 1 do
UMOWY) zamieszczonym na stronie internetowej http://zzw.waw.pl/zamowieniapubliczne/zamowienia-powyzej-30-000-euro/wycinanie-krzewow-i-samosiewow-drzew-zbrzegow-wod-w-ramach-utrzymania-efektow-projektu-ochrona-siedlisk-kluczowychgatunkow-ptakow-2-2-2-2-2/?b=94 znajduje się tylko odniesienie do części pierwszej.

Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający wyjaśnia, że w pliku excel są oddzielne arkusze dla każdej części.

Niniejsze wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Wykonawcy
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.
Marta Chodaniecka
Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych
Załączniki: (zamieszczone na stronie internetowej)
zmiana 26.01.2021 Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
zmiana 26.01.2021r. Załącznik Nr 2A-D do SIWZ – wykaz ulic

