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Orli Staw, dnia 15 lutego 2013 roku 

UA.271.1.3.2013  

 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. :„Świadczenie usługi 

wycinki drzew wraz z wykarczowaniem i porządkowaniem terenu pod budowę 

drugiej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na 

terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw””, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 52410 - 2013 z dnia 07.02.2013r 

 

 

W ww. postępowaniu Wykonawcy zwrócili się z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający – Związek Komunalny 

Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. 

nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień. 

 

Pytanie nr 1 

„Proszę o określenie terminu rozpoczęcia realizacji zadania.” 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zakłada się, ze terminem rozpoczęcia realizacji zadania jest dzień zawarcia umowy. 

 

Pytanie nr 2 

„Czy wykonawca zadania może rozdysponować gałęźmi oraz zrębkami we własnym 

zakresie?”; 

Pytanie nr 3 

 „W jakiej postaci mają być składowane gałęzie po wycince drzew 

 zwiezione na hałdę 

 zrąbkowane i składowane na pryzmę.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 i nr3 

Surowiec po wycince drzew tj. sortyment średniowymiarowy oraz  M1 (drobnica użytkowa o 

długości od 1,5 m wzwyż do 7 cm średnicy dolnej w korze) winien być okrzesany i złożony do 

dyspozycji Zamawiającego w stosy w miejscach wyznaczonych przez Zarządzającego 

realizacją umowy. 
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Przez uporządkowanie terenu usługi o którym mowa w pkt. 1.2.6 II części SIWZ rozumie się 

usunięcie pozostałości po wyrobieniu sortymentu średniowymiarowego i M 1, a w 

szczególności: gałęzi, wierzchołków drzew, pędów krzewów, leżaniny.  

 

Wykonawca może więc ww. pozostałości zrąbkować. 

Wszystkie pozostałości Wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie.  

Stąd wynika, ze gałęzie nie mogą być pozostawione na pryźmie po zakończeniu usługi, nie 

mogą być też składowane zrąbki z pozostałości, ponieważ materiał ten ma być 

zagospodarowany przez Wykonawcę, we własnym zakresie, zgodnie z powyższym 

wyjaśnieniem.  

 

Usługa przedmiotowa winna być wykonana wg normy PN-93D-02002 - kryteria i rodzaje 

podziału surowca drzewnego. 

Zamawiający odnosząc się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, aprobat  lub 

wspólnych specyfikacji technicznych dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych 

opisanym w niniejszej SIWZ.  

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi – w części w jakiej wyjaśniają 

dotychczasowe postanowienia SIWZ - stają się integralną częścią SIWZ.   

 

 

Przewodniczący Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 

Daniel Tylak 


