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Dotyczy: Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych oraz cięcia
sanitarno-pielęgnacyjne, korygujące i techniczne w koronach
drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Nawiązując do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powyższego
przetargu, kierujemy pytanie, czy istnieje możliwość zmiany stawianych
Wykonawcy warunków w zakresie zdobytego doświadczenia. Konkretnie dotyczy
to wymogu realizacji jednej usługi w zakresie wycinki drzew wraz z frezowaniem
pni, pielęgnacji drzew w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem
niniejszego postępowania o wartości nie mniejszej niż 500000,00 zł (dotyczy
Zadanie nr 1).
Z reguły tego rodzaju prace zlecane są na krótszy okres czasu, tym samym
wartość wykonywanych robót jest niższa, co nie umniejsza zdobytego przez
Wykonawcę doświadczenia.
Czy w związku z powyższym, Zamawiający mógłby zmienić stawiany wymóg
w tym zakresie, obniżając wymaganą kwotę wykonanej usługi lub zwiększając
liczbę wykonanych robót, których suma wartości dałaby 500000,00 zł?

Odpowiedź:
Dokonanie opisu oceny spełniania warunków ma umożliwić Zamawiającemu
wyłonienie Wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia, a jednocześnie
ograniczyć możliwości powstania sytuacji, w której wybrany Wykonawca nie
będzie w stanie wykonać zamówienia z należytą starannością.
Zamawiający sformułował powyższy warunek posiadania wiedzy i doświadczenia
w celu wyłonienia Wykonawcy, który podoła technicznie i organizacyjnie realizacji
jednego większego zamówienia. Wymóg nie jest określony w sposób nadmierny,
gdyż wartość przedmiotowego zamówienia jest kilkukrotnie wyższa.

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający podostawia zapisy dotyczące
wymaganego doświadczenia zawodowego, określone w punkcie 9.3 SIWZ, bez
zmian.

Z poważaniem

Anna Gilner

Dyrektor Jednostki
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