
Pytanie nr 1: 

„Przy zakresach poszczególnych prac istnieje zapis, że w razie braku potrzeby np. koszenia trawy czy 

przycinania  żywopłotów  lub krzewów o wykonaniu w drugiej kolejności innych prac zamiennych 

wskazanych przez Zamawiającego, ale nie jest wymienione jakie to będą prace.” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z ust. IV SWZ i poszczególnymi opisanymi tam zakresami rzeczowymi: 

- koszenie należy wykonać na terenie o łącznej powierzchni 134.000 m2 (w sytuacji, gdy na 

wykazanej powierzchni z różnych względów nie będzie potrzeby koszenia np. brak trawy Wykonawca 
na polecenie Zamawiającego jest zobowiązany wykosić teren w innym miejscu, w takiej ilości, aby nie 

przekraczał on ogólnej ilości m2 wykazanych w SWZ lub w drugiej kolejności wykonać inne prace 
zamienne wskazane przez Zamawiającego, w kwocie równoważnej [1:1], obliczonej na podstawie 

ilości m2 powierzchni, na której nie było potrzeby koszenia trawy i ceny 1 m2 za 1-krotne koszenie 
trawy), 

- przycinanie żywopłotów o łącznej długości 3.000 mb i zmiennej wysokości (w sytuacji, gdy z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego zmniejszy się długość w mb do cięcia żywopłotów, 
Wykonawca wykona inne prace zamienne wskazane przez Zamawiającego, w kwocie równoważnej 

[1:1], obliczonej na podstawie ilości mb, o które zmniejszyła się długość żywopłotów i ceny 1 mb za 1-
krotne przycinanie żywopłotów), 

- przycinanie krzewów o łącznej długości obwodów 2.000 m i zmiennej wysokości (w sytuacji, gdy z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego zmniejszy się długość obwodów w m do cięcia krzewów, 
Wykonawca wykona inne prace zamienne wskazane przez Zamawiającego, w kwocie równoważnej 

[1:1], obliczonej na podstawie ilości m, o które zmniejszyła się długość obwodów krzewów i ceny 1 m 
za 1-krotne przycinanie krzewów), 

 
Opisane powyżej „prace zamienne” - dla koszenia trawy w drugiej kolejności a w przypadku 

przycinania żywopłotów i przycinania (formowania) krzewów w pierwszej kolejności – wskaże 

Zamawiający na podstawie „cennika – usługi dodatkowe”, który jest załącznikiem nr 2 do SWZ. W 
przypadku braku potrzeby Zamawiającego w zakresie wykonywania przez Wykonawcę usług 

zamiennych objętych w/w cennikiem, Wykonawca zostanie poproszony o sporządzenie kalkulacji na 
inne „prace zamienne”, które zaoferuje do wyboru Zamawiającego (np. nasadzenia drzew, krzewów) 

w kwocie równoważnej obliczonej zgodnie metodologią ujętą w ust. IV SWZ. 

 
 

Pytanie nr 2: 

„Umowa ma być zawarta od 15 kwietnia 2013 do 31 marca 2014 r, ale zapis na temat gwarancji na 
nasadzenia wynosi 36 miesięcy przekracza więc o 24 miesiące końcowy okres wykonywania usługi. 
Jeżeli nasza firma która będzie wykonywała tą usługę nie może dawać okresu gwarancji na 
nasadzenia podczas, gdy potencjalnie może nie zajmować się pielęgnacją zieleni po dniu 31 
marca przyszłego roku. Zapis taki miałby uzasadnienie wówczas gdy okres gwarancji mieści się w 
okresie zawarcia umowy.” 

    

Odpowiedź: 

Udzielona przez Wykonawcę gwarancja 36 miesięcy opisana w ust. II pkt. 5 oraz ust. IV (zakres 

rzeczowy nasadzenia drzew) jest niezależna od terminu (od –do) określonego w ust. V a dotyczącego 

wykonania pełnego zakresu zamówienia. Termin wykonania nasadzenia drzew został określony w SWZ 

a także w załączniku nr 3 do SWZ (wzorze umowy) do dn. 30.04.2013 r., po czym nastąpi jego 

protokolarny odbiór. Od dnia odbioru należytego wykonania usługi rozpocznie swój bieg 36-miesięczna 

gwarancja udzielona przez Wykonawcę (opisana w zakresie rzeczowym nasadzenia drzew). Wyłącznie 

do udzielającego gwarancję Wykonawcy będzie należał cały zakres rzeczowy dotyczący nasadzenia 

drzew, określony w SWZ a także w załączniku nr 3 do SWZ (wzorze umowy) przez okres 36-miesięcy. 

 



Pytanie nr 3: 

„Proszę o sprecyzowanie czy będzie potrzebne zaświadczenie o utylizacji skoszonej trawy.” 

Odpowiedź: 

Wszystkie prace objęte zamówieniem winny być wykonywane w oparciu o aktualnie obowiązujące 

przepisy, dotyczy to również posiadanych przez Wykonawcę zgód, zezwoleń, zaświadczeń, uprawnień 

itp. Na etapie składania oferty wymagane są dokumenty określone w SWZ. 

 

Pytanie nr 4: 
 

„W ogłoszonym postępowaniu w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji pn.: „Utrzymanie 
terenów zieleni w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach 
w 2013 roku” w punkcie VIII SIWZ „WNIESIENIE WADIUM” Zamawiający pisze, że wadium można 
wnieść wyłącznie w pieniądzu. Stąd nasze pytanie: w jakim banku przez okres trwania umowy będą 
przechowywane pieniądze i jaka jest wysokość odsetek od depozytu?”  
 

Odpowiedź: 
 

Zgodnie z ust. VIII SWZ („WNIESIENIE WADIUM”) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 
wysokości 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) nie później niż termin składania ofert zapisany w 

SWZ pkt X. Wadium może być wniesione wyłącznie w pieniądzu (na konto bankowe: PKO BP SA I 

o/Katowice, Nr 90 1020 2313 0000 3402 0160 0030 z dopiskiem „ZIELEŃ SM-2013 - wadium”). 
UWAGA! Prosimy o podanie w ofercie zwrotnego numeru konta bankowego Oferenta. 

 
W przypadku Oferenta, który wygrał postępowanie i zostaje z nim podpisana umowa, wadium zgodnie 

z §15 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ) zostaje zaliczone na poczet należytego zabezpieczenia 
umowy. Jeśli kwota wadium jest mniejsza/większa niż wymagane zabezpieczenie to pozostała kwota 

jest wpłacana przez Wykonawcę/zwracana przez Zamawiającego na podane konto bankowe. 

 
Zamawiający zwraca kwotę wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podane konto 

bankowe bez odsetek, bez naliczenia kosztów prowadzenia rachunku bankowego Zamawiającego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 


