Kąty Wrocławskie, dnia 02.12.2010 r.
ZP 341/51/10

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej
na terenie Kątów Wrocławskich w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu
Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania.

Pytanie 1). Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy obowiązującej stawki VAT w 2011
roku jeśli będzie powodowała zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy?
Odpowiedź 1) Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany warunków umowy w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
Pytanie 2)Jakiego typu nawozy Zamawiający przewiduje do stosowania na terenach zielonych?
Nawozy granulowane o przedłużonym działaniu, które wystarczy zastosować 1 raz w roku, czy
nawozy płynne stosowane cotygodniowo?
Odpowiedź 2) Zamawiający przewiduje nawożenie granulatami o przedłużonym działaniu, nie
Wyklucza się jednak, w przypadku słabego wzrostu roślin w pojemnikach, wykonania dodatkowych
nawożeń nawozami płynnymi w okresie kwitnienia
Pytanie 3) Czy Zamawiający zagwarantuje nieodpłatnie Wykonawcy pomieszczenie gospodarcze do
przechowywania narzędzi, wózków oraz garaż dla pojazdu?
Odpowiedź 3) Zamawiający nie zagwarantuje nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń
gospodarczych ani garażowych.
Pytanie 4) Proszę określić liczbę zmian roślin sadzonych do pojemników i do gruntu. Jakiego typu
będą kwietniki, całoroczne, a może z nasadzeniami wiosennymi i letnimi?
Odpowiedź 4) Liczba zmian roślin – 1, nasadzenia wiosenne
Pytanie 5) Gdzie Wykonawca ma umieszczać zebrane odpady z koszy na śmieci, a gdzie odpady
powstałe w wyniku zdarzeń losowych?
Odpowiedź 5) Zagospodarowanie odpadów leży po stronie wykonawcy.
Pytanie 6) Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany stawki brutto za utrzymanie czystości
terenów zewnętrznych w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT?
Odpowiedź 6) Zamawiający nie przewiduje możliwości automatycznej zmiany stawki brutto za
wykonywaną usługę w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
Pytanie 7) Kto będzie ponosił koszt zużycia wody Wykonawca czy Zamawiający?
Odpowiedź 7) Koszty zużycia wody ponosi Wykonawca
Pytanie 8) W projekcie umowy Zamawiający pisze w § 8 pkt. 1 pisze „w przypadku uchybień w
świadczeniu usług przez Wykonawcę, stwierdzonych protokołami sporządzonymi przez osoby
uprawnione do kontroli Zamawiający może dokonać pomniejszenia naliczonego Wykonawcy w danym
dniu wynagrodzenia do 50% wartości brutto świadczonych usług bez zgody Wykonawcy”. Ile uchybień
Zamawiający musi stwierdzić, by wdrożyć procedurę opisaną w § 8 pkt. 1?
Odpowiedź 8) Procedura może zostać wdrożona w razie nie wykonania robót lub wykonania ich w
sposób wadliwy, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia uchybienia. Nie określono liczby
uchybień, istotna jest ocena wagi problemu przez Zamawiającego.

Pytanie 9) Zamawiający w projekcie umowy w § 1 pkt. 4 pisze, że usługę koszenia w okresie
od 01 maja do 31 sierpnia należy wykonać dwukrotnie. Natomiast w § 4 pkt. 5 mówi o tym, że
„W przypadku nie wykonania zleconego zakresu prac w wyniku złej pogody (opady deszczu, śnieg lub
2
mróz) wynagrodzenie pomniejsza się o ilość nie wykonanych m pomnożonych przez cenę
jednostkową określoną w § 5 pkt. 1. Jak będzie rozliczana usługa w przypadku wykonania jednego
koszenia całej powierzchni trawników?
Odpowiedź 9) Zamawiający przewiduje rozliczenie proporcjonalnie do wykonanego zakresu prac,
korzystając z możliwości rozliczenia w postaci 50% wykonanego planu miesięcznego, biorąc pod
uwagę §4 i §11 umowy.
Pytanie 10) Czy przewiduje się rewaloryzację kwoty umowy w związku ze zmianą stawki VAT?
Odpowiedź 10) Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany warunków umowy w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

