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Reguły 8 stycznia 2021 roku  

ZP.271.2.91.3.2020 

  WYKONAWCY 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie i pielęgnacja 

nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice”  Nr sprawy 

ZP.271.2.91.2020 

 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 38 ust. 2  ustawy Prawo 

zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania 

zadane przez Wykonawców dot. ww. postępowania przetargowego: 

 

 
Pytanie nr 1 

Serdecznie prosimy o przeanalizowanie poniższego punktu w postępowaniu nr. 

ZP.271.2.91.2020, mieszczącego się w załączniku: 

"SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA” w punkcie nr. 9. WARUNKI UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU, na stronie 10 z 33. W podpunkcie: 3) zdolności technicznej lub 

zawodowej: a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 

należycie lub wykonuje należycie co najmniej: 2 usługi polegającą na sadzeniu i pielęgnacji 

roślin kwitnacych i ozdobnych o wartości min. 150 000,00 zł brutto każda w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie.” prosimy o rozważenie i ewentualne niewielkie obniżenie kwoty w/w 

warunku. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że mając na uwadze dostępność zamówienia przychyla się do 

wniosku Wykonawcy i zmienia postawiony warunek udziału, który otrzymuje brzmienie: 

 

„O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy 

Pzp. dotyczące:  

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie lub 

wykonuje należycie co najmniej: 



 

2 

 

2 usługi polegającą na sadzeniu i pielęgnacji roślin kwitnących i ozdobnych o wartości 

min. 100 000,00 zł brutto każda  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie. 

Uwaga! Wymienione usługi mogą być objęte jednym lub kilkoma kontraktami. 
 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, 

o którym mowa powyżej musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców. 

W przypadku, gdy wartość usługi wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, 

Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanej roboty w innej walucie na złote 

polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego 

w Tabeli Kursów NBP (Tabela A), obowiązującego na dzień składania ofert. „ 

  

Pytanie nr 2 

 § 4  pkt 7. umowy stanowi: "Rozliczenie prac dokonywane będzie sukcesywnie za 

zakończone i odebrane prace protokołami odbioru. Wynagrodzenie ustalane będzie na 

podstawie ilości rzeczywiście wykonanych prac w danym zleceniu, potwierdzonych przez 

przedstawiciela Zamawiającego i stawek jednostkowych określonych w Kosztorysie 

ofertowym stanowiącym Załączniku nr 3 do niniejszej umowy. ".   

zaś, kosztorys ofertowy w zamówieniu publicznym stanowi załącznik nr 11, który nie posiada 

rozbicia na szczegółowo wykonywane prace, jedynie jest wykazem lokalizacji ze wskazaniem 

pojedynczej ceny.   

Mając na uwadze powyższe prosimy o doprecyzowanie na jakich warunkach oraz według 

jakiego kosztorysu będą rozliczane rzeczywiście wykonywane prace.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zakres prac obejmujących umowę, winien być podzielony na 

części w skali okresu trwania umowy. 

Wykonane prace w związku z tym będą odbierane sukcesywnie, zawsze na podstawie 

protokołu odbioru. Częstotliwość wykonania prac  będzie głównie uwarunkowana 

warunkami atmosferycznymi. 

Wynagrodzenie będzie zatem częściowe – będzie sumą kwoty na jaką zostanie podpisana 

umowa. 

Kosztorys ofertowy stanowi wykaz miejsc, które należy wycenić według proponowanych 

przez Wykonawcę stawek. 

Załącznik nr 10 – opis przedmiotu zamówienia ten sam wykaz miejsc wraz z 

wyszczególnieniem materiałów oraz zakresu prac jaki będzie do wykonania. 
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Pytanie nr 3 

W umowie w  § 7  nie ma jasno określonego okresu w jakim zamawiający ma dokonać 

odbioru przeprowadzonych prac, prosimy o doprecyzowanie zapisu.  

Odpowiedź:  

Okres w jakim Zamawiający ma dokonać odbioru przeprowadzonych prac reguluje paragraf 4 

pkt. 10. 

  

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 4a, na podstawie art. 12a ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu 

                                                                                                           

W związku z modyfikacją SIWZ zmianie ulegają następujące zapisy  SIWZ: 

 

W Rozdz. 9 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający dokonał zmiany, w: 

 

9.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy 

Pzp. dotyczące:  

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie 

lub wykonuje należycie co najmniej: 

2 usługi polegającą na sadzeniu i pielęgnacji roślin kwitnących i ozdobnych o wartości 

min. 100 000,00 zł brutto każda  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie. 

Uwaga! Wymienione usługi mogą być objęte jednym lub kilkoma kontraktami. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, 

o którym mowa powyżej musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców. 

W przypadku, gdy wartość usługi wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, 

Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanej roboty w innej walucie na złote 

polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego 

w Tabeli Kursów NBP (Tabela A), obowiązującego na dzień składania ofert. 
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W Rozdz. 15 MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA oraz OTWARCIA OFERT :  

 

1. pkt. 15.2 otrzymuje brzmienie: „Termin składania ofert upływa dnia 18.01.2021 r. 

godz. 12:00.”  

 

2.  Pkt. 15. 7 otrzymuje brzmienie: „Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2021 

r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, Aleja 

Powstańców Warszawy 1 Reguły, 05- 816 Michałowice, sala konferencyjna, pok. 220, 

II piętro.” 

 

  Z poważaniem 

Wójt Gminy Michałowice 

/-/ 

Małgorzata Pachecka 

 


