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Dotyczy: Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka
- roboty budowlane

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków
zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Wykonawca wnosi o wskazanie hierarchii niniejszych dokumentów, w przypadku
wystąpienia w nich rozbieżności.
Odpowiedź:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: Umowa, Dokumentacja
projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych
(STWiORB) oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) opisane w §1 ust. 2
wzoru umowy. W razie wątpliwości interpretacyjnych obowiązuje kolejność
wskazana powyżej. Wszystkie te dokumenty należy traktować jako wzajemnie się
objaśniające i uzupełniające. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy
tymi dokumentami Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym niezwłocznie
Zamawiającego, w celu ich wyjaśnienia i rozstrzygnięcia, co do sposobu
wykonywania umowy.

Pytanie nr 2:
W nawiązaniu do treści Rozdział 9 pkt 2 ppkt B pppkt e SWZ, zwracamy uwagę,
iż przedstawiony przez Zamawiającego warunek wykazania się dysponowaniem
specjalistą ds. zieleni posiadającym wykształcenie wyższe jest niewspółmierny
do zakresu wskazanych robót.
Posiłkując się wcześniejszymi inwestycjami, pragniemy wskazać, iż realizując
szersze zakresy prac związanych z zielenią, osoba posiadająca minimum
wykształcenie średnie oraz doświadczenie zawodowe w danym zakresie pełniła
funkcję specjalisty rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi normami.
Wnosimy o wykreślenie zwrotu „posiadającego wykształcenie wyższe” i zmianę
warunku na:
e) Specjalistę ds. zieleni posiadającym wykształcenie minimum średnie
w k ie runkach  ogrodn iczym,  a rch i tek tu ra  k ra jobrazu  lub  leśn ic two
z doświadczeniem zawodowym w zakresie kierowania robotami ogrodniczymi.
Odpowiedź:
Podpunkt e Rozdziału 9 pkt 2 ppkt B SWZ, otrzymuje brzmienie: "specjalistę ds.
zieleni posiadającego wykształcenie minimum średnie w kierunkach ogrodniczym
lub architektura krajobrazu lub leśnictwo z doświadczeniem zawodowym
w zakresie kierowania robotami ogrodniczymi na terenach zieleni publicznej".
Specyfikacja oraz ogłoszenie zostaną odpowiednio zmodyfikowane.
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