
 

1 

 

Reguły 11 stycznia 2021 roku  

ZP.271.2.92.6.2020 

  WYKONAWCY 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie nasadzeń drzew 

i krzewów na terenie gminy Michałowice”  Nr sprawy ZP.271.2.92.2020 

 

 

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 

W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia nie ma wymienionej pielęgnacji posadzonych 

roślin jako część zamówienia, natomiast na str. 4 Załącznika nr 10 do SIWZ jest zapis: „W 

przypadku nasadzonych drzew i krzewów w celu ich utrzymania w odpowiednim stanie 

należy objąć pielęgnacją”. Prawidłowa pielęgnacja nowych nasadzeń jest istotnym 

czynnikiem cenotwórczym. W związku z tym czy pielęgnacja, nie licząc pielęgnacji roślin 

bezpośrednio po posadzeniu, będzie po stronie Zamawiającego czy może należy uwzględnić 

dłuższy okres pielęgnacji w cenie ofertowej? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nasadzane drzewa i krzewy należy objąć 

pielęgnacją w celu ich utrzymania w odpowiednim stanie. 

 

Pytanie nr 2 

OPZ przewiduje paliki do stabilizacji drzew o średnicy minimum 10 cm. Zwykle do drzew o 

obwodach jak w zadaniu stosuje się paliki o średnicach od 5 do 7 cm. Stosowanie 3 palików o 

tak dużych parametrach znacznie podwyższy koszt posadzenia pojedynczego drzewa. Czy w 

związku z tym Zamawiający dopuści stabilizację przy pomocy palików o mniejszej średnicy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza stabilizację drzew palikami o średnicy min 7 cm. Zamawiający dokuje 

zmiany zapisów w OPZ w tym zakresie. Zmieniony załącznik zostanie zamieszczony na stronie 

internetowej Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 3 

Proszę o podanie rozstawy krzewów w celu obliczenia powierzchni ściółkowania lub podać 

całkowitą ilość ściółki potrzebną do realizacji zadania. 

Odpowiedź:  
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Rozstaw krzewów jest zależny od gatunku nasadzeń. Ogólnie przyjmuje odległości co 30 cm – 
40 cm. 
 

Pytanie nr 4 

Jakie zabiegi agrotechniczne związane z przygotowaniem terenu należy przyjąć do wyceny 

nasadzeń krzewów ? 

Odpowiedź:  

Opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowy opis i zakres realizowanych prac w 

zakresie wykonania nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy Michałowice. 

 

Pytanie nr 5 

Czy zamawiający nie wymaga od wykonawcy stosowania w miejscach nasadzeń krzewów 

używania mat przeciw chwastowych w postaci agrowłóknin bądź geowłóknin ? 

Odpowiedź:  

Opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowy opis i zakres realizowanych prac w 

zakresie wykonania nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy Michałowice. 

 

Pytanie nr 6 

W przypadku podania jedynie nazwy gatunkowej danej rośliny w kosztorysie ofertowym jest 

ona obowiązująca przy realizacji i zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy 

zastosowania innej ściśle określonej odmiany? 

Odpowiedź:  

Wskazana przez Zamawiającego nazwa gatunkowa roślin w kosztorysie będzie 

zobowiązująca przy realizacji, ze wskazaniem określonej odmiany na etapie realizacji przez 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 7 

Czy wykonawca nasadzony przez siebie materiał roślinny zobowiązany jest objąć zabiegami 

pielęgnacyjnymi ? Prosimy o wyjaśnienie, w jakim zakresie, na jaki okres czasu, oraz na 

podstawie których zapisów umowy. 

Odpowiedź:  

Tak. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nasadzane drzewa i krzewy należy objąć 

pielęgnacją w celu ich utrzymania w odpowiednim stanie.  

 

Pytanie nr 8 

Według Związku Szkółkarzy Polskich rozmiar drzew iglastych jest mierzony poprzez ich 

wysokość. W kosztorysie ofertowym dla Sosny (m. in. czarna) jest podany parametr obwodu 

14-16, prosimy o zmianę kosztorysu.  

Odpowiedź: 
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Zamawiający wskazał parametr obwodu 14-16 dla drzew iglastych - sosny czarnej, z uwagi na 

wymóg nasadzeń zastępczych nakładanych przez Starostę. W związku z tym Zamawiający 

pozostawia kosztorys bez zmian. 

 

Pytanie nr 9 

W związku z wymuszonym przez pandemię, aktualnie obowiązującym okresem urlopowo-

feryjnym, a co się z tym wiąże ograniczonym dostępem do producentów drzew i krzewów, 

serdecznie prosimy o rozważenie możliwości wydłużenia terminu składania ofert  

do Postępowania nr.  ZP.271.2.92.2020 „Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie 

gminy Michałowice” np. do 18 stycznia 2021r. Dziękuję za rozpatrzenie mojej prośby. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i przesuwa termin składania ofert na 

dzień 18 stycznia 2021r. 

 

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 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. 13:00.”  

 

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

r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, Aleja 

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

II piętro.” 

 

Zamawiający w związku z wprowadzoną powyżej zmianą zamieszcza również na stronie 

internetowej zmodyfikowany załącznik nr 10 „Opis przedmiotu zamówienia” w zakresie 

wynikającym z udzielonych odpowiedzi. 

  Z poważaniem 

Wójt Gminy Michałowice 

/-/ 

Małgorzata Pachecka 

 


