
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

 

                                                                                                                                         

Milanówek, dnia 24.09.2013 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 pytania, które wpłynęły w dniu 23 września 2013 roku w sprawie 
ww. postępowania 

 

Pytanie 1 
Prosimy o załączenie do materiałów przetargowych wzoru „Wykazu wykonanych prac przy 
poszczególnych drzewach, pomnikach przyrody”, który zgodnie z SIWZ pkt 3 wykonawca ma 
obowiązek sukcesywnie uzupełniać w trakcie prac. 
 
Przedmiotowy „Wykaz wykonanych prac przy poszczególnych drzewach, pomnikach przyrody” 
zostanie przekazany Wykonawcy wybranemu w toku postępowania przetargowego, po 
zawarciu umowy. 
 
 
Pytanie 2 
Prosimy o podanie lokalizacji drzew, na których przewidziano zakładanie i wymianę wiązań 
elastycznych i przewiertowych wraz z ilością wiązań na danym drzewie. 
 
W związku ze zmianami wprowadzonymi do opisu przedmiotu zamówienia szczegółowy wykaz 
wiązań do wykonania wraz z ilością wiązań na danym drzewie oraz lokalizacją drzew podana 
zostanie w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia. (załącznik nr 1 – poprawiony).  
 
 
Pytanie 3 
Prosimy o zmianę jednostki pkt 12 „Wykazu przewidywanych prac” z m2 na m3. 
 
Przedmiotowy błąd jest pomyłką pisarską. Poprawną jednostką jest jednostka powierzchni m3. 
 

Pytanie 4 
Prosimy o określenie materiału z jakiego ma być wykonana tablica informacyjna zgodna ze 
wzorem opublikowanym na stronie WFOŚiGW. 
 

Wzór oraz parametry tablicy do wykonania szczegółowo określone są na stronie internetowej 
http://www.wfosigw.pl/ w zakładce „Zasady promocji” zgodnie z którymi informacja nt. 
dofinansowania ma być wykonana „w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub 
tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych 
materiałów o niskiej trwałości)”. 
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Pytanie 5 
Czy uzyskano od właścicieli prywatnych posesji, na których znajdują się drzewa, pomniki 
przyrody, zgodę na przeprowadzenie prac w wymaganym zapisami SIWZ terminie. 
 

Do właścicieli prywatnych posesji, na których rosną drzewa, pomniki przyrody wysłane 
zostanie pismo informacyjne nt. terminu wykonania prac pielęgnacyjnych drzew. Jednocześnie 
zgodnie z zapisem „Wzoru umowy” § 2, pkt 1, ppkt 2 „z powodu działań osób trzecich 
uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze stron umowy - Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu 
wykonania zamówienia o czas, w którym realizacja zamówienia jest uniemożliwiona” 
 

               

 

 

 

              Z poważaniem 

                             Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
                                                                                                            -/- 

                                                                                         Karolina Krajewska 
 
 
 
 
 


