Swarzędz, dnia 09 lutego 2022 r.
WRPZP.271-01/2022
Wyjaśnienia
Specyfikacji Warunków Zamówienia
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Cięcia pielęgnacyjne
drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne drzew młodych oraz usuwanie drzew na
terenie miasta i gminy Swarzędz”.
I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje
Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji
Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1
W załączniku nr 1 podane są i drzewa do wymiany i nasadzenia czy Zamawiający może
podać

konkretnie

ile

jest

drzew

do

wycinki

ile

trzeba

posadzić

wraz

z wymiarami?
Wyjaśnienie nr 1
Zgodnie z zapisem OPZ Zamawiający wymaga aby przedmiotem realizacji pielęgnacji drzew
młodych wykonane było zgodnie z zapisem tj:
Pielęgnacja drzew młodych: formowanie koron, uzupełnienie i wymiana pali, wiązadeł,
pielenie mis, wykonanie mis drzew (o średnicy 1m), usuwanie odrostów, ściółkowanie mis
korą lub zrębkami (w zależności od pierwotnego typu zastosowanej ściółki), podlewanie
drzew, owijanie drzew jutą.
Pielęgnacja w pierwszych latach po posadzeniu polega również na:
- nawożeniu drzew nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin oraz pory
nawożenia. Do nawożenia należy zastosować dawkę zgodnie z zaleceniami producenta.
Zabrania się przenawożenia drzew, szczególnie nawozami azotowymi,
- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew,
- pieleniu mis drzew, misę wokół drzew należy utrzymać w prawidłowym kształcie 1m
średnicy,
- uzupełnienie ściółki ( zrębki, kora)
- kontrolowanie chorób i szkodników, a po ewentualnym ich pojawieniu się, zastosowanie
interwencyjnych

środków

ochrony

roślin.

Wykonawca

odpowiedzialny

jest

za

niedopuszczenie do zaatakowania patogenami i/lub szkodnikami 15% populacji roślin.
–

wykonanie cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających, formujących i

odmładzających, przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi.
Zestawienie drzew młodych zakwalifikowanych do pielęgnacji stanowi załącznik

2 do

wniosku
W przypadku wypadów drzew na wskutek nie należytej pielęgnacji ze strony Wykonawcy
Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do nasadzenia drzew analogicznie do tych które
wypadły o parametrach i w gatunku zgodnie ze wskazanym załącznikiem nr 2 . Szacowana
ilość drzew określona jest w formularzu ofertowym co stanowi 600 szt

Zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem o zamówieniu z dnia 04.02.2022 r. Zamawiający
dokonuje zmiany treści SWZ:
W rozdziale XVI pkt 1 otrzymuje następującą treść:
„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 15.03.2022 r. tj. przez okres 30 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

W rozdziale XVII pkt 2 otrzymuje następującą treść:
„2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.02.2022 r. do godziny 10:00 dokonując
przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniportalu.”

W rozdziale XVII pkt 7 otrzymuje następującą treść:
„7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2022 r. o godzinie 11:00.”

Z poważaniem
Marian Szkudlarek

