
 
Tychy, dnia 24.04.2020 r. 

TZUK.271.5.2020 
       
  

„Wykonawcy” 

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ORAZ INFORMACJA  

O ZMIANIE TREŚCI SIWZ  

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z ogłoszonym postępowaniem na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Zakładanie, utrzymanie kwietników i rabat w pasach drogowych na terenie miasta Tychy” 

informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

Treść zapytań oraz stanowisko Zamawiającego jest następujące: 

 

Pytanie nr 1:  

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia jako przedmiot zamówienia przewiduje sadzenie 

krzewów liściastych, iglastych i pnączy; jednocześnie nie podając specyfikacji i wielkości obsad. Proszę 

o podanie wykazy roślin stałych do obsad.  

Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie informuje, iż prostuje zaistniałą omyłkę i działając na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy Pzp zmienia Specyfikację istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ (opis 

przedmiotu zamówienia, dział I pkt 3 ppkt b), w następujący sposób: 

 

Zapis:  

„b. Rozliczanych powykonawczo: 

sadzenie krzewów liściastych, iglastych i pnączy oraz kwiatów sezonowych wraz z dostawą 

materiału roślinnego i przygotowaniem podłoża pod sadzenie.” 

 

Otrzymuje brzmienie:  

„b. Rozliczanych powykonawczo: 

sadzenie kwiatów sezonowych wraz z dostawą materiału roślinnego i przygotowaniem podłoża 

pod sadzenie.” 

 
 

Pytanie nr 2: 

Dlaczego Zamawiający zawarł w SIWZ zapis dotyczący zatrudnienia pracowników do realizacji prac  

w ramach umowy o pracę? Przedmiot zamówienia obejmuje zróżnicowaną intensywność 

wykonywanych prac, obsady należy wykonać przy dużym nakładzie pracowników, ponieważ jest to 



 
 

czynność podlegająca ocenie. Natomiast bieżące utrzymanie terenów nie wymaga stałej pracy tak dużej 

ilości osób, a systematyczności wykonywania prac. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zawarł w SIWZ zapis dotyczący zatrudnienia pracowników do realizacji prac w ramach 

umowy o pracę zgodnie z wymaganiami art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.). Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia 

czynności wpisują się w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy   

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 t.j., ze zm.), stąd też Zamawiający zobligowany jest taki wymóg postawić  

i egzekwować w trakcie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Pytanie nr 3: 

Proszę o doprecyzowanie zapisu dotyczącego kryterium oceny ofert w zakresie ilości „dni roboczych  

w trakcie których zostanie wykonana obsada letnia kwietników sezonowych”. Czy czas ten będzie 

naliczany od dnia przekazania projektów? Czy obejmuje czynności przygotowawcze w postaci 

przekopania rabat? Czy zapis dotyczy tylko kwietników z placu Baczyńskiego, czy również rabat 

sezonowych?  

Odpowiedź: 

Dni robocze to poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Zgodnie z zapisem pkt 13.2.2.1. SIWZ 

przez „ilość dni roboczych w trakcie których zostanie wykonana obsada letnia kwietników sezonowych” 

rozumie się czas (dni robocze) liczone od dnia przystąpienia do prac lub według wskazań 

Zamawiającego do momentu, gdy Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zakończeniu prac. Tak 

więc czas (ilość dni roboczych) naliczany będzie od dnia przystąpienia do nasadzeń roślinami. Zapis 

dotyczy wykonania całej obsady letniej na wszystkich wskazanych terenach wymienionych w opisie 

przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) – dział III rozdział III pkt 11. 

  

Pytanie nr 4: 

Zamawiający w wykazie lokalizacji rabat sezonowych zawarł rabaty przy Al. Bielskiej równocześnie 

podając ten sam obmiar rabat przy Al. Bielskiej w wykazie rabat stałych. Czy zamiarem Zamawiającego 

jest zamiana rabaty stałej na obsady sezonowe?  

Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie informuje, iż prostuje zaistniałą omyłkę i działając na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy Pzp zmienia Specyfikację istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: 

 

a) w załączniku nr 2 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia, dział III rozdział III pkt 11) wykreśleniu 

ulegają zapisy wymienione w komórkach tabeli nr 5 i 6, tj.: 

 

Lp.  Lokalizacja Donice 

[szt.] 

Powierzchnia 

[m2] 

 Rejon I   

5 Skrzyżowanie ul. Budowlanych z ul. Bielska (2 rabaty)  X 107,00 

6 Skrzyżowanie al. Niepodległości z ul. Bielską (2 rabaty)  X 100,48 

 
 



 
 

b) w załączniku nr 4 do SIWZ - kosztorys ofertowy (podstawowy) wykreśleniu ulegają zapisy dla 

Rejonu I w Części nr 2 wymienione w komórkach tabeli nr 3 i 3 tj.: 

 

Zakładanie kwietników sezonowych 

Lp. lokalizacja Przedmiar  

jednostka miary 

(jednostka 

przedmiaru) 

powierzchnia/ 

ilość 

Wartość NETTO  

(w tym cena za 

zakup, transport  

i posadzenie roślin 

na danej powierzchni 

lub ilości) 

1. 2. 3. 4. 5. 

3 Skrzyżowanie Budowlanych z 

Bielską (dwie rabaty) 

m2 107,00  

3 Skrzyżowanie Niepodległości z 

Bielska (dwie rabaty) 

m2 100,48  

 

Pytanie nr 5: 

Zamawiający przewidział w SIWZ „prawo opcji”, w jaki sposób będą rozliczane prace w ramach prawa 

opcji, jeżeli Zamawiający zleci wykonanie tych prac na terenach nie objętych dotychczas utrzymaniem 

np. od miesiąca sierpnia?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z działem IV pkt 4 opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, prace rozliczane 

są ryczałtowo tj. m2/ miesiąc. 

 

Pytanie nr 6: 

Zwracamy się z zapytaniem o wykaz roślin do obsad sezonowych, gdyż jest to niezbędne do dokonania 

wycen. Zapis zawarty przez Zamawiającego o gęstości nasadzeń oraz wskazanie do obsady: roślin 

jednorocznych np. begonia stale kwitnąca, begonia bulwiasta, petunia kaskadowa, starzec, coleus, 

cannna, wilec ziemniaczany, paciorecznik, żeniszek, również byliny i trawy np. trawa cytrynowa, ostnica, 

rozplenica (ww. rośliny również w odmianach). Różnica cen poszczególnych sadzonek wacha się 

pomiędzy 1 a 15 zł. 

Odpowiedź: 

Zdaniem Zamawiającego informacja zawarta w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, 

jest wystarczająca do wykonania wyceny. Niemniej jednak zważając na zbliżający się czas obsady 

letniej Zamawiający wskazuje planowany zakres nasadzeń, który może nieznacznie ulec zmianie  

i działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia Specyfikację istotnych warunków zamówienia 

- załącznik nr 2 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) poprzez dodanie w dziale III rozdziale III -  

pkt 12 „Tabela z lokalizacją nasadzeń, rodzajem i ilością roślin”: 

 

 



 
 

L.p. Lokalizacja 
Powierzchnia [m2]/ 
wieże/donice [szt.] 

Rodzaj i ilość roślin   
[szt.] 

1 2 3 6 

  Rejon I     

  Rabaty do obsady leniej     

1 
ul. Damrota przy Kościele  
św. Marii Magdaleny  

16,6 
Supertunia- 178 
Wilec - 88 

2 
ul. Damrota przy Kancelarii 
Adwokackiej 

7,68 
Supertunia - 82 
Wilec - 41 

3 Rondo Harcerska - Żwakowska 95 
Werbena patagońska – 1000 
Supertunia Vista -200 
Wilec ziemniaczany -640 

4 
ul. Budowlanych - przy budynku 
Sądu 

25 
Trzcinnik ostrokwiatowy – 24 
Superpetunia Vista – 256 
Wilec ziemniaczany -128 

5 
Pl. Baczyńskiego - donice stojące  
i wiszące na latarniach  

26  
(8 donic 

wolnostojących i 18 
donic wiszących na 

latarniach) 

donice wiszące  
petunia/surfinia róż. -  36 
wilec ziemniaczany - 36  
werbena fioletowa -  36  
petunia  biała - 36  
 
donice stojące  
Supertunia Vista – 24 
werbena zwisająca – 24 
wilec ziemniaczany – 32 
ostnica cieniutka -16 
surfinia – 24 
liatra kłosowa 16 
szałwia omszona - 24 

  Rejon II     

6 
Rondo Armii Krajowej - 
Piłsudskiego 

120 

Supertunia Vista – 340 
Trzcinnik ostrokwiatowy – 431 
Szałwia omszona – 321 
Ostnica cieniutka – 352 
Kosmos -400 

7 
Grota Roweckiego przy 
Dąbrowskiego (2 rabaty: okrągła  
i prostokątna) 

49,95 
paciorecznik  kolor kwiatów - 

czerwony lub pomarańczowy, kolor 
liścia – zielony- 500 

    

8 
Grota Roweckiego przy Cukierence 
(2 rabaty: okrągłe)  

20 
paciorecznik  kolor kwiatów - 

czerwony lub pomarańczowy, kolor 
liścia – zielony- 200 

 

Pytanie nr 7: 

W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający zwarł zapis o powykonawczym rozliczeniu sadzenia 

krzewów liściastych, iglastych i pnączy. Pozycja ta nie jest ujęta w kosztorysie. Jakie rośliny będą 

obsadzane w ramach rabat stałych rozliczanych powykonawczo?  

Odpowiedź: 

Wyjaśnienia w tym zakresie Zamawiający zawarł w odpowiedzi do pytania nr 1. 

 



 
 

Pytanie nr 8: 

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł zapis „dosadzenie uzupełniające roślin 

sezonowych na bieżąco, w miejsca ubytków powstałych z przyczyn naturalnych lub w wyniku kradzieży 

(do 10% założenia). Jakie jest założenie ilościowe i gatunkowe obsad sezonowych? Czy ilości 10% 

wzrostów zostały ujęte w obmiarze kosztorysowym? 

Odpowiedź: 

10% liczone będzie od ilości roślin posadzonych na każdej wskazanej lokalizacji w dziale III rozdział III 

pkt 11 opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ. Wzrost ten nie został ujęty w obmiarze 

terenów, przeliczenie kosztów leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 9: 

W związku z biegnącym okresem wegetacyjnym roślin zwracamy się z zapytaniem czy na moment 

przekazania terenów będą one zgodnie z zapisami SIWZ „odchwaszczone, wygrabione z resztek 

roślinnych, suchych liści, gleba będzie spulchniona i usunięte przekwitłe kwiatostany oraz obumarłe 

pędy lub całe rośliny”? 

Odpowiedź: 

Wykonawca musi przygotować nawierzchnie pod obsadę zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz zgodnie 

z działem II rozdział II opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 10: 

W opisie przedmiotu zamówienia w pozycji „Pielęgnacja obsady stałej” Zamawiający zawarł zapis 

„Uzupełnienie wypadów (kradzież, obumarłe) do 10% założenia”. Jakie jest założenie Zamawiającego, 

czy powierzchniowe (dla rej I 337,1 m2 dla rej II 552,9 m2), czy ilości poszczególnych gatunków roślin?  

Odpowiedź: 

Zamawiający zakłada 10% od powierzchni wskazanej lokalizacji w wykazie terenów stanowiącym  
zał. nr 3 do SIWZ.  
 

Pytanie nr 11: 

Co Zamawiający ma na myśli zawierając zapis dotyczący „niezadawalającego stanu obsady 

sezonowej”, który ma skutkować „wymianą obsadzenia”? W jakich konkretnych przypadkach ma dojść 

do całkowitej wymiany obsadzenia?  

Odpowiedź: 

Wykonawca zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz zapisami działu II rozdziału I ma obowiązek wykonywać 

prace pielęgnacyjne, jeżeli wymienione warunki nie zostaną spełnione to Zamawiający może zażądać 

od Wykonawcy wymiany obsadzenia włącznie (część lub całość obsady). 

 

Pytanie nr 12: 

Zamawiający zawarł zapis „Wykonawca jest odpowiedzialny za stan, trwałość i estetykę całej 

powierzchni obsadzonej roślinami sezonowymi”. Jaki jest zakres odpowiedzialności Wykonawcy, przy 

braku wpływu na dobór rodzaju roślin, wykonanie projektu, przystosowanie obsad do warunków 

panujących w danym miejscu oraz brak dostępności sadzonek w tak późnym okresie wegetacyjnym 

roślin kwitnących?  

Odpowiedź: 

Zapis ten dotyczy prawidłowości w wykonywaniu prac pielęgnacyjnych na powierzchni obsadzonych 

roślinami sezonowymi przez Wykonawcę. 



 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:  

 

a) w załączniku nr 4 do SIWZ – kosztorys ofertowy (podstawowy) dla Rejonu I w Części 1 zmianie 

ulegają zapisy w kolumnie „ilość jednostek”: 

 

było: „351,76”    

 

jest: „144,28” 

 

b) w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie ulega pkt 3.2.3  

 

było: „3.2.3. sadzenie krzewów liściastych, iglastych i pnączy oraz kwiatów sezonowych wraz         

z dostawą materiału roślinnego i przygotowaniem podłoża pod sadzenie.” 

jest: „3.2.3. sadzenie kwiatów sezonowych wraz z dostawą materiału roślinnego  

i przygotowaniem podłoża pod sadzenie.” 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający załącza do niniejszego pisma ujednolicony 

opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ oraz kosztorys ofertowy (podstawowy) – 

załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

 
Jednocześnie zgodnie z art. 12a ust. 1 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający: przedłuża 

termin składania ofert. 

Nowy termin składania ofert 08.05.2020 r. godz. 12:00,   

Nowy termin otwarcia ofert 08.05.2020 r. godz. 12:30. 

Analogicznie w związku z powyższym modyfikacji ulegają pkt 11.1 i ppkt 11.1.1. oraz pkt 11.2 ppkt 11.2.1 

SIWZ w zakresie dat. 

 

Informujemy, iż stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz udostępniono je na stronie internetowej Zamawiającego www.tzuk.tychy.pl 

 
 
POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 
                                         

                                                        Z poważaniem, 

Dyrektor Tyskiego Zakładu Usług  

                                                                                               Komunalnych w Tychach 

                                                                                               mgr Agnieszka Lyszczok 
 

 

Sporządziła: Paula Małajny 

Załączniki: 

1) nowy zał. nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia 

2) nowy zał. nr 4 do SIWZ - kosztorys ofertowy (podstawowy) 
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