RZ.2710.24.2017
Lubsko, dnia 11 grudnia 2017 roku
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Pielęgnacja

i utrzymanie zieleni

na terenie miasta i gminy Lubsko”
Gmina Lubsko działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) informujemy,
że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SIWZ:
Pytanie nr 1
W związku z zapisami SIWZ dla przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze
zm.) na zadanie „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Lubsko" znak
referencyjny; RZ.2710.24.2017, pkt 4 Opis przedmiotu zamówienia, Tabela zakres prac
odnoszących się do przedmiotu zamówienia, Lp. b) koszenie zagrabianie i wywożenie trawy
rosnącej na placach/ trawnikach - zgodnie z wykazem placów zieleni/trawników
stanowiących załącznik nr 1 do III części SIWZ opis przedmiotu zamówienia, częstotliwość
wykonania w okresie - proszę o wskazanie czy zgodnie z zapisami ww. tabeli w okresie
letnim po stronie Wykonawcy powstaje obowiązek koszenia wskazanych miejsc raz w
miesiącu i czy wykonywanie ww. prac raz w miesiącu jest należytym wykonaniem umowy?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zgodnie z zapisami ww. tabeli w okresie letnim po stronie Wykonawcy powstaje obowiązek
koszenia terenów wskazanych w załączniku nr 1 do III części SIWZ ( wykaz placów zieleni
/ trawników ) na pewno raz w miesiącu. Jednakże Zamawiający

z uwagi na warunki

pogodowe, które mają wpływ na szybkość porostu traw zastrzega sobie prawo do wskazania
terenów przeznaczonych do wykoszenia maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Pytanie nr 2
W związku z zapisami SIWZ dla przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze
zm.) na zadanie „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Lubsko" znak
referencyjny: RZ.2710.24.2017, pkt 4 Opis przedmiotu zamówienia, Tabela zakres prac
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odnoszących się do przedmiotu zamówienia, Lp. g) wykonywanie przeglądów drzewostanu
(....) - proszę o wskazanie czy Zamawiający w chwili obecnej ma wiedzę dot. wszystkich lub
niektórych drzew przeznaczonych ścinki, miejsc ich posadowienia, średnicy pnia oraz
wysokości drzew. Prosimy o podanie danych będących w posiadaniu Zmawiającego ww.
zakresie.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający w chwili obecnej nie posiada danych dotyczących drzew przeznaczonych do
ścinki: miejsc ich posadowienia, średnicy pnia oraz wysokości drzew.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że drzewa objęte przedmiotem zamówienia będą
posiadały obwody, które kwalifikują je zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) do uzyskania
pozwolenia na ich usunięcie od właściwego organu.

Z up. Burmistrza
(-) Iwona Poszwa
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Umieszczono na stronie internetowej www.bip.lubsko.pl/zamówienia_publiczne
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