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Wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

dotyczy postępowania przetargowego pn: „Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni na 

terenie miasta i gminy Swarzędz” 

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 1 

W opisie przedmiotu zamówienia rozdział 2. znajdują się dwa zestawienia tabelaryczne.  

W zestawieniu pierwszym w pozycji nr 46 znajduje się opis lokalizacji „ Deptak etap 3 os. 

Kościuszkowców i teren przy bloku nr 16” Przy ww. pozycji wykazany jest trawnik             

o powierzchni 2217 m2. W tabeli, w której podano krotność koszenia poszczególnych 

trawników nie ma takiej lokalizacji. Czy utrzymanie tej powierzchni wchodzi w skład 

przedmiotu zamówienia? 

Wyjaśnienie nr 1 

Wszystkie obszary ujęte w tabeli pierwszej jaki i w tabeli drugiej, w której występuje pozycja 

"trawniki"  należy ująć w obliczeniach i kosztorysie. Trawniki na terenie Gminy winny być 

koszone 11 razy w sezonie, chyba że panujące warunki atmosferyczne będą wymagały 

zmian  Zmiany będą podyktowane tylko i wyłącznie dobrem roślin lub zapewnieniem 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Pytanie nr 2 

W umowie przewidziano kary za przekroczenie terminów wykonania prac z rozwiązaniem 

umowy włącznie. Kary miałyby być naliczane od 25 dnia danego miesiąca. Jednocześnie 

Wykonawca rozliczany jest za wykonanie usługi w przeciągu całego miesiąca 

kalendarzowego, z raportem sporządzonym do 27 dnia miesiąca. Proszę o informację na 

czym polega przekroczenie terminu wykonania usługi z podaniem przykładu. 

 



 

 

Wyjaśnienie nr 2 

Wykonawca do dnia 25 każdego miesiąca składa raport z wykonanych prac za dany okres. 

Zamawiający do dnia 28 każdego miesiąca dokona wizji terenowej w celu podpisania 

protokołu odbioru za wykonane prace. W przypadku uwag Zamawiającego do wykonanych 

prac Zamawiający poinformuje mailowo, pisemnie lub telefonicznie Wykonawcę o usterkach  

i wyznaczy termin ich poprawy. W przypadku nie dotrzymania tego terminu będą naliczane 

kary. Jednocześnie zaznaczamy, ze prace należy wykonywać cyklicznie regularnie, tak aby 

pozostałe zapisy dot. wymagań zostały spełnione. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do wnoszenia uwag i zaleceń do wykonywanych prac w ciągu trwania prac w danym 

miesiącu. 

Pytanie nr 3 

Czy Wykonawca będzie odpowiadał za uszkodzenie roślin przez osoby trzecie np. w aktach 

wandalizmu lub zdarzeń drogowych ? 

Wyjaśnienie nr 3 

Akty wandalizmu oraz wypadki drogowe zaliczane będą do zdarzeń losowych, za które 

Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności. Natomiast posprzątanie terenu zieleni po 

takim zdarzeniu będzie należeć do Wykonawcy. Jeśli w takich zdarzeniach rośliny będą 

wymagały wymiany lub uzupełnienia Wykonawca z Zamawiającym odrębnie ustalą warunki 

ewentualnych uzupełnień np. zakup materiału będzie po stronie Zamawiającego,  

a posadzenie po stronie Wykonawcy. Jednocześnie zaznaczamy, że Wykonawca 

każdorazowo po zaobserwowaniu ww. zdarzeń jest zobowiązany poinformować o tym 

Zamawiającego. 

Pytanie nr 4 

W okresie zimy rośliny mogą ucierpieć z powodu mrozu bądź innych przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy. 

Czy na początku trwania umowy- w okresie wiosennym, Zamawiający przekaże Wykonawcy 

teren wykonywania robót wraz z faktycznym stanem ilościowym i jakościowym roślin ?   

Wyjaśnienie nr 4 

Przed rozpoczęciem realizacji umowy Wykonawca oraz Zamawiający dokonają przeglądu 

wszystkich terenów objętych pielęgnacją. Przedmiotowa wizja zakończy się protokołem,  

w którym zostaną wpisane uwagi każdej ze Stron. 

 
 Z poważaniem 
  
 Marian Szkudlarek 
  

 


