
 

1 

 

Reguły 12 stycznia 2021 roku  

ZP.271.2.92.9.2020 

  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 

Bardzo proszę o wyjaśnienie następujących treści SIWZ  
 - dotyczące zalacznik-nr-11-kosztorys-ofertowy_2 
Jaki rodzaj róż należy przyjąć dla pozycji 1 'Rosa' w tabeli Krzewy. Chodzi o róże okrywowe, 
pnące, wielokwiatowe- proszę o sprecyzowanie tej pozycji. Czy róże można dostarczyć z 
gołym korzeniem? 
Odpowiedź:  

Pod pojęciem rosy zawierają się róże okrywowe, pnące i wielokwiatowe. 
Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia róż z gołym korzeniem. 
 

Pytanie nr 2 

Jaki gatunek jałowca należy przyjąć w pozycji 35 

Odpowiedź:  

W pozycji 35 należy przyjąć karłowaty, płożący i krzewiasty gatunek jałowca.  

 

Pytanie nr 3 

Pozycje 45 i 46 są tożsame- proszę o ich weryfikację  

Odpowiedź:  

Pozycje 45 i 46 zostały zweryfikowane 

 

Pytanie nr 4 

dotyczące dokumentu 'zalacznik-nr-3-projekt-umowy_16' 

W jakim terminie zostanie przedstawiona ostateczna liczba zamawianych roślin? Ze względu 

na to, że już wiosną należy przygotować materiał do nasadzeń na okres lata i jesieni, 

niezbędne jest ich wcześniejsze przygotowanie w odpowiednich ilościach, tak by zdążyć 
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wykonać zlecenie w odpowiednim terminie. Jaki jest przewidziany termin realizacji 

''Zlecenia"? 

Odpowiedź:  

Zakres, miejsce oraz czas wykonywania prac będących przedmiotem umowy reguluje § 1 
umowy. 
W przypadku nasadzeń drzew przyjmuje się okres wiosenny i jesienny. W przypadku 
nasadzeń krzewów przyjmuje się okres całoroczny, z wyłączeniem niesprzyjających 
warunków atmosferycznych. 
 

 

Zamawiający w związku z wprowadzoną powyżej zmianą zamieszcza również na stronie 

internetowej zmodyfikowany załącznik nr 10 „Opis przedmiotu zamówienia” oraz Załącznik 

nr 11 „Kosztorys ofertowy” w zakresie wynikającym z udzielonych odpowiedzi. 

 

 

  Z poważaniem 

z up. Wójta 

Zastępca Wójta Gminy Michałowiece 

/-/ 

Jerzy Sierak  

 


