
 

 

Tychy, dnia 28 października 2021 r. 

DO.261.2.2021 

 

„Wykonawcy” 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Szanowni Państwo, 

w związku z ogłoszonym postępowaniem na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej w Tychach w 2022 r. – Zadanie 1 – 5”, uprzejmie 

informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

Treść zapytania oraz stanowisko Zamawiającego jest następujące: 

Pytanie Wykonawcy: 

 Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129, ze zm.) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie 

pkt 3.2.1.3 Działu V SWZ zgodnie, z którym: „Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie 

ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – 

wykonuje usługi obejmujące niżej podany zakres: koszenie trawy w pasach zieleni dróg publicznych na 

terenach miejskich o powierzchni nie mniejszej niż 590.000 m2 i rowów nie mniejszej niż 390.000 m2 

– usługa (1 usługa) powinna być zrealizowana lub realizowana w sposób ciągły przez okres nie krótszy 

niż 6 miesięcy w ramach jednej umowy – dot. Zadania nr 3”. 

Wykonawca wskazuje, że z załącznika nr 4C do SWZ, tj. z wykazu terenów dla zadania nr 3, wynika, 

że łączna powierzchnia rowów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia wynosi 300 336 m2. 

Z uwagi na powyższe, prosimy o wyjaśnienie czy wymagana treścią warunku udziału, 

powierzchnia rowów wynosząca 390.00 m2, tj. powierzchnia większa niż zakres usługi w zakresie 

zadania nr 3, jest prawidłowa, czy też jej wskazanie na poziomie 390.000 m2 nastąpiło wskutek 

omyłki pisarskiej.  

Jednocześnie Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 112 ust. 1 Pzp: „Zamawiający określa warunki 

udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę 



zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako 

minimalne poziomy zdolności.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 oraz 4-5 ustawy Pzp zmianie ulega treść 

Specyfikacji warunków zamówienia w zakresie: 

a) pkt. 3.2.3.1. Działu VI SWZ, tj.: 

BYŁO: 

3.2.1.3. koszenie trawy w pasach zieleni dróg publicznych na terenach miejskich o powierzchni nie 

mniejszej niż 590.000 m2 i rowów nie mniejszej niż 390.000 m2 – usługa ta (1 usługa) powinna być 

zrealizowana lub realizowana w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w ramach jednej 

umowy – dot. Zadania nr 3. 

JEST: 

3.2.1.3. koszenie trawy w pasach zieleni dróg publicznych na terenach miejskich o powierzchni nie 

mniejszej niż 500.000 m2 i rowów nie mniejszej niż 290.000 m2 – usługa ta (1 usługa) powinna być 

zrealizowana lub realizowana w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w ramach jednej 

umowy – dot. Zadania nr 3. 

 

b) pkt 3.2.1.1. Działu VI SWZ: 

BYŁO: 

3.2.1.1. koszenie trawy na terenach parków i skwerów lub parków o łącznej powierzchni nie mniejszej 

niż 500.000 m2 – usługa ta (1 usługa) powinna być zrealizowana lub realizowana w sposób ciągły przez 

okres nie krótszy niż 6 miesięcy w ramach jednej umowy – dot. Zadania nr 1 

JEST: 

3.2.1.1. koszenie trawy na terenach parków i skwerów lub parków o łącznej powierzchni nie mniejszej 

niż 300.000 m2 – usługa ta (1 usługa) powinna być zrealizowana lub realizowana w sposób ciągły przez 

okres nie krótszy niż 6 miesięcy w ramach jednej umowy – dot. Zadania nr 1 

c) § 1 ust. 1 załącznika nr 5E do SWZ (wzór umowy): 

BYŁO: 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie nr 4 pn.: Utrzymanie zieleni 

niskiej w pasach drogowych dzielnic obrzeżnych – Cielmice, Jaroszowice, Wygorzele, 

Urbanowice, Wartogłowiec, Zwierzyniec w zakresie wyszczególnionym w SWZ i jej załącznikach oraz 

wynikającym z niniejszej umowy. 

 



JEST: 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie nr 5 pn.: Utrzymanie zieleni 

niskiej w pasach drogowych dzielnic obrzeżnych – Cielmice, Jaroszowice, Wygorzele, 

Urbanowice, Wartogłowiec, Zwierzyniec w zakresie wyszczególnionym w SWZ i jej załącznikach oraz 

wynikającym z niniejszej umowy. 

 

d) pkt 1 Działu XI SWZ: 

 

BYŁO: 

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 07.02.2022 r. 

JEST: 

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 12.02.2022 r. 

e) pkt 4 i 5 Działu XIII SWZ: 

BYŁO: 

4. Termin składania ofert: 10.11.2021 roku, godzina 12:00 

5. Termin otwarcia ofert: 10.11.2021 roku, godzina 13:00 

JEST: 

4. Termin składania ofert: 15.11.2021 roku, godzina 12:00 

5. Termin otwarcia ofert: 15.11.2021 roku, godzina 13:00 

 

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN. 

 

Z poważaniem 

    mgr Barbara Skotniczy 

 

 

 

 

Sporządziła: Katarzyna Leonard - Cibor 


