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Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy:

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

prowadzonego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego p.n. ,, Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości i innego
mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na
terenie działania KOWR OT w Koszalinie’’.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. , poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą” udziela odpowiedzi na pytania i modyfikuje SIWZ dotyczącą ww. postępowania:

Chciałbym zadać kilka pytań dot. opisanego w temacie zapytania.
Pytanie 1:Najważniejszą dla mnie kwestią jest czy mogę złożyć ofertę na jedną część zapytanie t. część 4 usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie powiatów koszalińskiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego, drawskiego
i szczecineckiego - razem 13,5200 ha

Odpowiedź: Postępowanie zostało podzielone na 4 części. Jedną z nich jest część 4 p.n. Zad. częściowe 4 –usuwanie
barszczu Sosnowskiego na terenie powiatów koszalińskiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego, drawskiego i
szczecineckiego –razem 13,5200 ha

W rozdziale 7 pkt.8 SIWZ Zamawiający wskazał iż ,,Oferta musi obejmować całość danej części zamówienia, na
którą zostanie zawarta umowa’’. W związku z powyższym Wykonawca może złożyć jedną ofertę np. na zadanie
częściowe 4.

Pytanie 2: W kwestii samego zwalczania roślin barszczu Sosnowskiego.
W celu dokonania rzetelnej wyceny prac należy określić:
- preferowane przez Państwa metody zwalczania
- rodzaj terenu (łatwość/trudność dostępu do stanowisk roślin), ale
75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 15 A, tel. (94) 347 31 00

także bliskość zbiorników wodnych, osiedli ludzkich ponieważ nie
wszystkie metody można stosować z pełną dowolnością
- stopień rozrzucenia skupisk (mamy 5 powiatów ale na ilu działkach
występują rośliny)
- ilość zabiegów, które chcecie Państwo by wykonawca przeprowadził
- określenie czy 13,52 ha to powierzchnia występowania samego barszczu czy też powierzchnia działek, na których
rośliny występują
Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 7 d do SIWZ –projekt umowy na usuwanie barszczu w § 1 wskazał
iż ,,Przedmiotem Umowy jest wykonanie usług rolniczych polegających na niszczeniu chemicznym roślin z gatunku
barszcz Sosnowskiego rosnących na nieruchomościach będących w ZWRSP w części objętej zasięgiem działania
Zamawiającego’’a w § 5 dodał, że ,, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą
starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz agrotechnicznej, przepisami bezpieczeństwa, higieny
pracy i przepisów przeciwpożarowych a także odpowiedzialny jest za zapewnienie swoim pracownikom środków
ochrony osobistej, jeżeli są wymagane’’.

Proponuje się skosić roślinę a miejsce po jej skoszeniu spryskać środkiem chemicznym.
Wykaz wraz z numerami działek oraz orientacyjną powierzchnią występowania ,,samego’’ barszczu zawierają tabele
wymienione w pkt.4.2 SIWZ takie jak:

Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na nieruchomościach wchodzących w skład
ZWRSP położonych na terenie powiatu koszalińskiego

L.p

Gmina

Obręb

1

Mielno

Mielno

Numer
działki

Orientacyjna ilość
barszczu (ha)

909/2

0,5000

RAZEM

0,5000

Podana powierzchnia 13,52 ha to orientacyjna powierzchnia występowania barszczu Sosnowskiego.

Pytanie 3: kwestia inwentaryzacji - nie bez znaczenia jest też kto i kiedy (w którym roku) wykonał dla Państwa
inwentaryzację i czy w opracowaniu zostało uwzględnione prognozowanie dalszej ekspansji roślin

Odpowiedź: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie nie zlecał wykonania
inwentaryzacji barszczu Sosnowskiego do dnia dzisiejszego.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w przygotowywanych
ofertach.
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