
 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2016-11-30 

ZP.271.53.2016         

Wszyscy Wykonawcy 

  

   Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni 

miejskiej na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 

2018 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 odpowiedź na złożone pytania: 
 
Pytanie 1 Czy Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę jednostkową za mkw powierzchni dla 
1 i 2 okresu planowanych usług, Czy cenę całkowitą tj. 115 210 mkw pomnożoną przez cene ofertową 
za okres 1 i 2 ? 
Odpowiedź 1 Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę jednostkową w zł brutto za 1 m

2
 

powierzchni zieleni miesięcznie w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada każdego roku trwania umowy 
raz w  zł brutto za 1 m

2
 powierzchni zieleni miesięcznie w okresie od 01 grudnia do 30 marca na 

przełomie roku trwania umowy. 
 
Pytanie 2 SIWZ rozdział IV pkt 1 i pkt 2 Szczegółowy opis zamówienia – proszę o wskazanie 
wszystkich zakresów prac w sposób możliwy do obliczenia ceny ofertowej. Numery działek na jakich 
mają być świadczone usługi wymienione w pkt 1 i pkt 2 w SIWZ wraz z podaniem stosownego 
obmiaru i technologii wykonywania poszczególnych prac kolejno dla usług: 

1. Pielęgnacja trawników – rodzaj terenu, numer działki, obmiar mkw, wraz z 
zaznaczeniem trawników na mapie.  Co oferujący ma rozumieć pod pojęciem 
pielęgnacji? Czy Zamawiający uznaje że pielęgnację w przypadku zamówienia odnosi 
się do skoszenia trawy i zebrania pokosu? 

2. Pielęgnacja kwietników – proszę określić gatunek roślin, rodzaj kwietnika, rozmiar 
donicy, pojemność donicy w m
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. Proszę opisać czynności pielęgnacji w tym zakresie 

oraz ilość roślin w kwietniku. 
3. Pielęgnacji żywopłotów – proszę podać rodzaj żywopłotów, wysokość maksymalna, 

wysokość uśredniona, gatunek roślin, obmiar w mkw oraz mb, wraz z zaznaczeniem 
żywopłotów na mapie. 

4. Pielęgnacja nasadzeń przyulicznych – proszę określić gatunek roślin, obmiar terenu 
na jakim znajdują się nasadzenia przyuliczne wraz z zaznaczeniem ich na mapie. 

5. Proszę określić na jakiej wysokości mają być usuwane przyrosty na pniu, czy tylko 
jednoroczne? Gatunek roślin, jej obwód ponieważ ilość przyrostów jest różna w 
zależności od wieku i gatunku orz częstotliwość wykonywanej usługi np. na podstawie 
ubiegłego roku. Czy wycena usługi usunięcia przyrostów w protokole końcowym za 
dany miesiąc będzie określana na podstawie powierzchni mkw korony krzewu, 
drzewa, czy jego pnia?) – w jaki sposób Zamawiający przewiduje rozliczanie tego 
typu prac? 

6. Pielęgnacja roślin w pojemnikach, nasadzenia roślin wg uznania do pojemników i do 
gruntu (materiał Zamawiającego) – proszę określić rodzaj pojemnika, miejsce w jakim 
Zamawiający Zamierza go ustawić na mapie. Czy Zamawiający uzupełni donice 
odpowiednim substratem? Proszę określić gatunek i łączną ilość roślin do posadzenia 
oraz ilość szt. na mkw. Termin wg uzgodnienia nie jest jednoznaczny. Proszę 
uzgodnić wymagania Zamawiającego na etapie przedmiotowego zamówienia. Czy 
Zamawiający uwzględni uwagi Wykonawcy co do jakości i stanu zdrowotnego roślin? 

7. Nawożenie, podlewanie, koszenie (w tym uprzątnięcie pokosu) – proszę określić 
krotność dla wszystkich tych czynności. Opis wg potrzeb nie może mieć zastosowania 
gdyż uniemożliwia to prawidłową wycenę oraz ceny oferentów mogą być 
nieporównywalne. Proszę określić częstotliwość nawożenia (plan nawożenia z 
podaniem rodzaju nawozów i który podmiot zapewnia materiał do nawożenia?). 
Podlewanie proszę określić przewidywaną ilość np. na podstawie ubiegłego sezonu. 
Proszę określić ilość pokosów w ciągu sezonu np. na podstawie zeszłego roku. 



 

 

8. Grabienie, przycinanie krzewów i gałęzi (za wyjątkiem typowych cięć pielęgnacyjnych 
w drzewostanie) – proszę określić obszar grabienia i co ma być grabione – liście? 
Proszę określić gatunki i ilość szt., krzewów oraz ich powierzchnię korony w mkw i 
wysokości całego krzewu – wykonawca nie posiada wiedzy, czy konieczne będzie 
stosowanie drabin, rusztowań do cięć, co jest czynnikiem cenotwórczym. Proszę 
określić typowe i nie typowe cięcia pielęgnacyjne – pojęcie pozwala na dowolność 
interpretacji oraz dowolnego sposobu wykonania usługi, co może być sprzeczne z 
faktycznymi wymaganiami Zamawiającego. 

9. Zamiatanie alejek w obrębie terenu zielonego – proszę określić przewidywaną 
częstotliwość zamiatania, rodzaj nawierzchni zamiatanej, szerokość i długość 
nawierzchni wraz z podaniem łącznej liczby mkw alejek. Proszę alejki wskazać na 
mapie. 

10. Utrzymanie w należytym stanie estetycznym i higienicznym koszy na odpady i ławek 
na placach zabaw bez względu na wielokrotność powtarzanych prac – proszę 
wskazać ilość koszy, ławek i ich rodzaj oraz ilość i rodzaje urządzeń na placach 
zabaw, rodzaj nawierzchni na placach zabaw. Czy kosze, ławki, place zabaw są w 
nienagannym stanie technicznym? Proszę określić na podstawie ubiegłych lat jak 
często powtarzano czynności w celu prawidłowego wykonania usługi, którą 
Zamawiający uznał za prawidłową. 
 

Odpowiedź 2  
a. Pielęgnacja trawników - rodzaj terenu – trawniki (sztucznie i naturalnie utworzone zbiorowisko roślin 
równomiernie pokrywających podłoże, wśród których przeważają gatunki traw, tworząc warstwę 
roślinną przypominającą kobierzec) wzdłuż ciągów komunikacyjnych, skwery, rowy przydrożne w 
granicach miasta, w tym skarpy i przeciwskarpy, place zabaw, boiska, itp. 
Poprzez pielęgnację wykonawca powinien rozumieć powszechnie rozumiane pojęcie obejmujące 
zabiegi mające na celu utrzymanie estetycznego wyglądu trawników, takie jak m.in. koszenie, 
zebranie pokosu, grabienie liści, usuwanie odpadów (papiery, butelki, worki foliowe, odchody psów, 
połamane gałęzie, porzucone worki z odpadami itp.), itp. 
b. Pielęgnacja kwietników – w roku 2016 Gmina zakupiła do nasadzeń pelargonie kaskadowe  
i rabatowe do nasadzeń w donicach wiszących na masztach oświetleniowych i konstrukcjach 
kwietnikowych, aksamitkę, begonię i starca srebrzystego do nasadzeń w pojemnikach betonowych  
i w gruncie (rabaty); donica wisząca - dwie połowy donic, średnica 650 mm,  pojemność substratu:  
34 l, pojemność na wodę: 13,5 l, pojemność użytkowa wody: 51 l – zakładane na maszty 
oświetleniowe przez wykonawcę na sezon letni, następnie zdejmowane, magazynowane  
u zamawiającego, konstrukcje kwietnikowe składające się z trzech pierścieni, poj. 373 l,  z sześciu 
pierścieni poj. 668 l,  z dwunastu pierścieni poj. 1335 l, pojemniki betonowe poj. 0,486 m
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 i 0,336 m
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 . 

Pielęgnacja - należy przyjąć jako powszechnie rozumiane pojęcie obejmujące regularne zabiegi 
mające na celu zapewnienie pożądanego wzrostu i rozwoju roślin – podlewanie, pielenie, nawożenie 
(nawozy zakupione przez zamawiającego), itp. Zamawiający przewiduje nawożenie granulatami   
o przedłużonym działaniu, nie wyklucza się jednak, w przypadku słabego wzrostu roślin  
w pojemnikach, wykonania dodatkowych nawożeń nawozami płynnymi (nawozy zakupione przez 
zamawiającego) w okresie kwitnienia. 
c. Pielęgnacja żywopłotów – żywopłoty utworzone w przeważającej części z  ligustru i derenia , 
wysokości od 0,8 m do 1,8 m, łączna długość ok. 580 mb, szer. od 50 do 70 cm  
d. Pielęgnacja nasadzeń przyulicznych – młode drzewka gatunku lipa, klon, śliwa wiśniowa, 
brzoza, platan, głóg, jarząb, buk – nasadzenia wykonane w ciągach komunikacyjnych, przy ulicach  
i chodnikach na terenie miasta Kąty Wrocławskie, obwód na wysokości 130 cm wynosi od ok. 12 do 
ok. 30 cm, drzewostan starszy głównie lipa o obwodach pni na wys. 130 wynoszących średnio 180 
cm, nasadzenia w ciągach komunikacyjnych przy ulicach i chodnikach na terenie miasta Kąty 
Wrocławskie. 
e. Przyrosty na pniu – usuwanie przy odziomku, na bieżąco wg potrzeb, do wysokości ok. 1 m, 
drzewa gatunku głównie lipa o obwodach pni na wys. 130 wynoszących średnio 180 cm, rosnące   
w ciągach komunikacyjnych na terenie miasta, zadanie musi być uwzględnione w cenie jednostkowej 
za 1 m
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 powierzchni terenu.  

f. Rodzaje pojemników określono w lit. b, lokalizacja-Rynek w Kątach Wrocławskich, nasadzenia 
roślin i uzupełnienie substratu w donicach i pojemnikach leży po stronie wykonawcy, zamawiający w 
porozumieniu z wykonawcą dokonuje zakupu odpowiedniej ilości ziemi do wypełnienia i uzupełnienia 
pojemników, gatunki roślin jak w lit. b, ilość roślin zakupiona do nasadzeń w roku 2016  - pelargonia 
kaskadowa 1800 szt., pelargonia rabatowa 50 szt., - begonia stale kwitnąca - 1050 szt. aksamitka 
żółta – 450 szt. starzec – 500 szt. Ilość roślin wysadzanych na jednostce powierzchni czy do 



 

 

pojemnika jest ustalana na bieżąco, w terenie, w zależności od wielkości dostarczonych sadzonek.  
Nasadzenia wg uzgodnienia – zamawiający uzgadnia jakie rośliny mają być posadzone w 
poszczególnych pojemnikach i na rabatach w terenie w bezpośredniej rozmowie z wykonawcą, termin 
nasadzeń – zamawiający wymaga wykonania nasadzeń w pierwszej połowie maja każdego roku 
trwania umowy, dzień uzgadniany jest każdorazowo z wykonawcą, z uwzględnieniem np. warunków 
pogodowych. Zamawiający dostarcza rośliny do nasadzeń w bardzo dobrym gatunku od 
sprawdzonych dostawców.  
g. Krotność koszenia: w okresie od  1 kwietnia do 30 kwietnia każdego roku trwania umowy na 
terenach wskazanych w załączniku do umowy prace polegające na koszeniu należy wykonać jeden 
raz, w okresie od 1 maja do 31 września każdego roku trwania umowy na terenach wskazanych  
w załączniku do umowy prace polegające na koszeniu należy wykonać dwukrotnie w ciągu miesiąca,  
w okresie od 1 października do 31 października każdego roku trwania umowy na terenach 
wskazanych w załączniku do niniejszej umowy prace polegające na koszeniu należy wykonać jeden 
raz. Ogółem 12 koszeń w roku. Z taką samą częstotliwością należy zebrać pokos. Nawożenie i 
dostawa nawozów jak w lit. b, podlewanie w okresie wiosenno-letnim w czasie suszy konieczne jest 
podlewanie roślin  
w pojemnikach codziennie, jeśli są opady deszczu – nie ma potrzeby podlewania, w okresie 
temperatur umiarkowanych sprawdza się mniejsza częstotliwość podlewania – wykonawca winien 
sprawdzać stan wilgotności w pojemnikach w ramach codziennego obchodu. 
h. Obszar grabienia - wg załącznika do umowy. Wyjaśniając pytającemu  „co ma być grabione” – 
zamawiający wskazuje, że należy tu przyjąć powszechnie rozumiane pojęcie grabienia, obejmujące 
zabiegi wykonywane na gruncie, jak w przydomowym ogrodzie – tj. zgarnianie liści, trawy, gałązek, 
posuszu, drobnych zanieczyszczeń, których nie da się zebrać ręcznie, itp.  
Do przycinania krzewów nie jest konieczne wykorzystywane drabin i rusztowań. Krzewy stanowią 
skupiska roślin i rośliny pojedyncze na skwerach i placach zabaw na terenie miasta, gatunki m.in.- 
irga, berberys, tamaryszek, lilak, głóg, tawuła, jałowiec, hortensja, różanecznik, forsycja, dereń, 
pęcherznica, bukszpan, kosodrzewina,  jałowiec, róże i inne.  
Zamawiający nie posiada dokumentacji  zawierającej dane odnośnie ilości rosnących na terenie 
miasta krzewów poszczególnych gatunków z określeniem powierzchni korony każdego krzewu w m
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oraz jego wysokości. Powierzchnia terenów obsadzonych krzewami nie jest stała, zmienia się w 
zależności od wykonanych nowych nasadzeń, przyrostu nasadzeń w okresie wegetacyjnym jak i 
konieczności usunięcia krzewów zniszczonych czy obumarłych. 
Typowe cięcia pielęgnacyjne drzew traktowane są jako podstawowe, kompleksowe zabiegi 
pielęgnowania drzewostanów oraz poprawiania jakości i wartości drzew, m.in. usuwanie części drzew 
(konarów) z drzewostanu, odpowiednie ich formowanie przez przycinanie lub podkrzesywanie, 
obniżanie korony,  usuwanie posuszu, przywracanie statyki, itp.  
i. alejki na terenach zielonych – niewielkie ścieżki w obrębie placów zabaw i skwerów, 
przeważnie gruntowe, szutrowe i z tłucznia, o małej powierzchni, nie ma wymaganej częstotliwości 
zamiatania, należy ocenić potrzebę w ramach codziennego obchodu. Zamawiający nie posiada 
dokumentacji z określeniem dokładnych danych wskazujących powierzchnię w m
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. Zamawiający nie 

posiada zestawienia częstotliwości zamiatania alejek o których mowa w lit. i zapytania. 
j. Liczba koszy ulicznych na zieleńcach – ok. 35 szt.,  liczba ławek – ok. 70 szt. Kosze betonowe, 
drewniane, metalowe, z skaldem ocynkowanym, ławki z drewnianym siedziskiem. Urządzenia w 
bardzo dobrym stanie technicznym. 
Urządzenia zabawowe na placach zabaw nie są objęte zadaniem.  
Nawierzchnia na palcach zabaw – trawa, piasek, grunt. 
Zamawiający nie posiada zestawienia częstotliwości wykonywania prac o których mowa w lit. j 
zapytania.  
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją zawierającą dane odnośnie numerów ewidencyjnych 
poszczególnych działek objętych zadaniem z wyszczególnieniem powierzchni w m
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 obejmującej 

trawnik, krzewy, rabatę kwiatową, żywopłot, nasadzenia przyuliczne itp. na danej działce, jak również 
nie dysponuje dokumentacją zawierającą dane odnośnie numerów ewidencyjnych poszczególnych 
działek objętych zadaniem z wyszczególnieniem powierzchni w m
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 na której ma być wykonane 

odrębnie grabienie, koszenie, zbiórka odpadów, przycięcie krzewu, żywopłotu itp.   
Tereny objęte utrzymaniem zieleni określone są w sposób opisowy, dający wystarczającą możliwość 
identyfikacji danego obszaru i poszczególnych zadań w terenie.  
Zamawiający nie określa ściśle wymogów co do technologii wykonywania poszczególnych, 
wymienionych w lit. a-j prac. Od wykonawcy zależy czy dane prace wykona np. ręcznie czy przy 
użyciu wyspecjalizowanego sprzętu, którym zgodnie z wymogami winien dysponować.  
Zamawiający nie sporządził załącznika mapowego, na którym zaznaczone jest miejsce wykonywania 
poszczególnych zadań określonych w SIWZ oraz lokalizacja poszczególnych trawników, krzewów, 



 

 

żywopłotów, nasadzeń przyulicznych itp. Jako wsparcie przy ustalaniu lokalizacji poszczególnych 
obszarów można wykorzystać system informacji przestrzennej https://serwis.wrosip.pl/imap/  
z podglądem satelitarnym.  
Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie celem zapoznania się z usytuowaniem,  wyposażeniem  
i sposobem obsadzenia poszczególnych terenów wymienionych w SIWZ. 
 
Pytanie 3  Proszę określić ilość odpadów zebranych podczas wykonywania usługi w latach 2015 i 
2016. Zgodnie z obowiązującym prawem każda z gmin ma obowiązek prowadzić taką ewidencję na 
podstawie dokumentacji przedstawianych przez podmioty wykonujące usługi na rzecz Gminy i Miasta. 
Informacja w zakresie przynajmniej szacunkowej ilości zebranych odpadów jest niezbędne do 
określenia ceny w sposób porównywalny. 
Oferent przy tak sformułowanych zapisach nie jest w stanie wycenić swojej oferty. Wymienione zapisy 
w pytaniach przerzucają ryzyko wykonania usługi na oferenta (brak konkretnych opisów i zakresów), 
mimo, że obowiązkiem Zamawiającego jest opisać przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący, 
jednoznaczny z zachowaniem ustawy PZP oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a w 
szczególności art. 7. Brak określonych pozycji usług w formularzu cenowym uniemożliwia 
Zamawiającemu żądania wykonania usług nie wycenionych, a brak danych liczbowych i opisu miejsca 
wykonania usług uniemożliwia taka wycenę. Zamawiający jest podmiotem profesjonalnym i ma 
obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób nie budzący wątpliwości lub dowolności w 
interpretacji sposobu wykonywania usług. W końcu przenoszenie ryzyka oceny sposobu wykonywania 
usług na wykonawcę powołując się na jego doświadczenie nie ma zastosowania, gdyż wykonawca nie 
może określić ryzyka nie znając obmiaru, miejsca wykonywania zadania i wymagań Zamawiającego. 
W prawdzie Zamawiający w załączniku nr 1 do wzoru umowy podaje miejsce i ilość mkw powierzchni 
terenów jednak nie określa przy tym jaką część stanowią tereny utwardzone do zamiatania, sprzątania 
powierzchni placów zabaw, ilość szt. ławek, koszy na odpady, powierzchni terenów do koszenia, itp. 
Dalej treść z zał. nr 1 również przedstawiają nie jasne zapisy np. pozycja nr 31 ul Chabrowa, 
powierzchnia terenu 300 mkw „skarpa i teren przy transformatorze”, czy dalej pozycja nr 32  Osiedle 
„kwiatowe” - ul. Bzowa, Goździkowa, Słonecznikowa, Konwaliowa, Nasturcjowa, Storczykowa, 
Irysowa, Kwiatowa, Makowa, Różana, powierzchnia teenu 2520 mkw „skwery i trawniki wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych do granic nieruchomości, rondo” – brak graficznego przedstawienia terenów np. w 
postaci map do celów poglądowych uniemożliwia prawidłowe oceny i zakresu usługi. 
Oferent na dzień sporządzenia oferty na podstawie w/w opisu nie wie jakie czynności i z jaką 
częstotliwością będzie musiał wykonać usługi. Jedyne dane jakimi dysponuje to ogólną powierzchnia 
terenu utwardzonego, placu zabaw i terenu zieleni wraz z nazwą ulicy/skweru – co ostatecznie 
uniemożliwia wykonanie oferty w sposób porównywalny przez wszystkich oferentów przystępujących 
do zamówienia. 
Odpowiedź 3  Zamawiający nie dysponuje dokumentacją  z danymi odnośnie ilości odpadów 
zebranych z terenów zielonych w latach 2015 i 2016 r. Zgodnie z przepisami prawa informację   
o ilości odpadów zebranych z terenu gminy przekazują wyłącznie podmioty wpisane do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
Podmioty zajmujące się opróżnianiem koszy ulicznych, pielęgnacją terenów zielonych lub sprzątaniem 
ulic i targowisk, będące wytwórcami odpadów i nieprowadzące działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie są zobowiązane do uzyskania wpisu do 
rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach.  
 
 Pytanie 4 Jaka jest ilość koszy do opróżniania  
Odpowiedź 4 Liczba koszy ulicznych na zieleńcach (place zabaw) – ok. 35 szt. 
 
Pytanie 5 Proszę o podanie rodzaju wielkości koszy na śmieci ? 
Odpowiedź 5 Pojemność koszy ulicznych - od 30 l do 70 l; kosze betonowe, metalowe, drewniane, z 
wkładem ocynkowanym. 
 
Pytanie 6 Jaką DMC może mieć pojazd poruszający się po trawnikach czy Zmawiający dopuszcza 
koszenie ciągnikiem rolniczym z kosiarką bijakową . 
Odpowiedź 6 Zamawiający nie określa wymogów co do DMC pojazdów poruszających się po 
trawnikach ani co do sprzętu wykorzystywanego przy realizacji poszczególnych elementów zadania. 
Maszyny stosowane przy wykonywaniu prac nie mogą prowadzić do zniszczenia terenów zielonych. 
Zamawiający zwraca uwagę, że wykorzystanie ciągnika rolniczego z kosiarką bijakową nie jest 
możliwe na wszystkich terenach objętych utrzymaniem ze względu na ich położenie, ukształtowanie i 
zagospodarowanie. 

https://serwis.wrosip.pl/imap/


 

 

 
Pytanie 7 Jakie dokumenty należy przedłożyć zlecającemu potwierdzające utylizację odpadów z 
koszy? 
Odpowiedź 7 Nie ma wymogu przedkładania zamawiającemu dokumentów świadczących o utylizacji 
odpadów, wykonawca prowadzi ewidencję na potrzeby własne, zgodnie z wymogami przepisów 
odrębnych. 
 
Pytanie 8 Czy Zamawiający będzie żądać do okazania karty przekazania odpadu? 
Odpowiedź 8 Jak w odp. 7 
 
Pytanie 9 Czy Zamawiający orientuje się jaka była szacunkowa ilość odpadu zebranego z kubłów 
ulicznych ? oraz odpadu  Typu Biodegradowalnego  
Odpowiedź 9 Zamawiający nie dysponuje dokumentacją  z danymi odnośnie ilości odpadów 
pochodzących z koszy ulicznych oraz ilości odpadów biodegradowalnych, zebranych z terenów 
zielonych w latach ubiegłych.  
 
Pytanie 10 Proszę o podanie liczby ławek które będą wymagały opieki ze strony wykonawcy oraz 
proszę o podanie terminowości mycia ławek i koszy ? 
Odpowiedź 10 Liczba ławek – ok. 70 szt. Zamawiający nie określa wymaganej częstotliwości mycia, 
należy ocenić potrzebę w ramach codziennego obchodu. 
 
Pytanie 11 Czy Zamawiający udostępni źródło wody, gdy zajdzie konieczność mycia ławek i koszy  
Oraz czy zamawiający udostępni Źródło wody do podlewania i kto ponosi koszty ujęcia wody. 
Odpowiedź 11 Zamawiający nie zapewnia dostępu do wody, koszty poboru wody ponosi wykonawca. 
 
Pytanie 12 Proszę o podanie w m2 lub mb ilości Żywopłotów  i Krzewów do Pielęgnacji  
Odpowiedź 12 Żywopłoty na terenie miasta - łączna długość ok. 580 mb. Zamawiający nie posiada 
dokumentacji zawierającej dane odnośnie powierzchni rosnących na terenie miasta krzewów. 
Powierzchnia terenów obsadzonych krzewami nie jest stała, zmienia się w zależności od wykonanych 
nowych nasadzeń, przyrostu nasadzeń w okresie wegetacyjnym jak i konieczności usunięcia krzewów 
zniszczonych czy obumarłych. 
Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie celem zapoznania się z usytuowaniem i sposobem 
obsadzenia poszczególnych terenów wymienionych w SIWZ. 
 
Pytanie 13 Jak jest krotność koszenia? Ile razy w okresie trwania umowy ma być przeprowadzone 
koszenie na całym terenie? 
Odpowiedź 13 W okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia każdego roku trwania umowy na terenach 
wskazanych w załączniku do umowy prace polegające na koszeniu należy wykonać jeden raz. W 
okresie od 1 maja do 31 września każdego roku trwania umowy na terenach wskazanych  
w załączniku do umowy prace polegające na koszeniu należy wykonać dwukrotnie w ciągu miesiąca.  
W okresie od 1 października do 31 października każdego roku trwania umowy na terenach 
wskazanych w załączniku do niniejszej umowy prace polegające na koszeniu należy wykonać jeden 
raz. Ogółem 12 koszeń w roku.  
 
Pytanie 14 Nawożenie, cięcia żywopłotów oraz zbieranie liści odbywa się w terminie jesiennym i 
wiosennym? = 2x 
Odpowiedź 14 Zamawiający nie określa wymaganej częstotliwości ciecia żywopłotów i zbierania liści. 
Tereny zielone, w tym kształt i wysokość  żywopłotów, winny być utrzymane w stanie należytym w 
sposób ciągły. Potrzebę wykonania poszczególnych prac należy ocenić w ramach codziennego 
obchodu.  
 
 


