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WYJAŚNIENIA I MODYFIIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający. Gorczan§ki Park Narodoły z siedżbą w Porębie Wielkiej, na podstawie art.
38 ust, 1.2 i4 ustawy z dnia 29.01.2004 r, Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. z 2017 roktt.
poz. 1569 z póżn. zm.) daiej ustawa pzp informuje. iż w postępowaniu o udzięlenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w tybie przetargu nieograniczonego pn. .,Zagospodarowanie
zabl,tkowego parku dworskiego hrabiów Wodzickich w Porębie Wielkiej w zakresie uksztahowania
kompozycji i doboru gatuŃów w jego części dotyczącej tzw. Ogodu gorczńskiego", \ł?łynęły
następujące p},tania:

Prłanie nr 1:

w SIWZ brak jest lomularza kosźolysu ofertowego, wg któIego należy sporządzić wycenę robót.
Czy Wykonawca winien skalkulować koszt we własnym zakesie i podać jedną ryczahową kwotę w
formularzu oferty?

odDowiedź nT 1:

Wykonawca cęnę winien skalkulować wę własnym zakresie. Przedmiotowe zamówięni€ to
wykonanie usługi - stąd Zanawiający nie źąda przedstawienia kosźorysu jak przy robotach
budowlanych. Cena wskazana przez Wykonawcę jest ceną ryczahową zgodnie z kodeksem
cywilnym. Zamawiający będzie się rozliczał nie na podstawie szczegółowego obmiaru. ale zgodnie
z zasadami wskazanymi we wzorze umowy.
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Pvtanie rrr 2:

Czy w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązanyjest do pielęgnacji wykonanych nasadzeń i czy
w kosżorysie ofeńowym nalęzy ująć w zwiqzku z tym kosż pielęgnacj i?

Odpowiedź nr 2:

w ramach gwarancji nie uwzględnia się pielęgnacji nasadzeń ale wymianę maleńafu sadzeniowego
w razie uszkodzenia lub oznak chorobowych i w konsękwencji obumarcia roślin. Wszelkie koszty
związane z realizacją zamówienia należy uwzględnić w c€nię ofeńowęj, w tym koszty świadczęń ż
tytufu gwalancji.

Pltanie nr 3:

Czy możliwejęst §krócenie okresu wykonania nasadzeń np, do listopada 2018?

Odpowiedż nr 3:

Zamawiający podaje datę do 10.11,20l9 r. jako termin wykonania całości zadania. Wykonawca może
skrócić tęrt czas pod warunłiem odpowiedniego pźygotowania terenu do założenia ,.Ogrodu
gorczńskiego" z wykorzystaniem uprawek. Szczegołowe terminy realizacji poszczególnych
czyrrności zostaną ustalone w Harmonogramie realizacji zamówienia wszelkie modyfikacje
wstępnych założęń. które Zamawiający przedstawił w opisie przedmiofu zamówienia i we wzorże
umowy. możliwe są po ruyskaliu zgody Zamawiającego i pod waruŃiem, iź nie wpłynie to
negat}.\łnie na jakość wykonanego Przedmiotu umo!1y.

Jednocześnie zamawiaiacv dokonuie modylikacii!

1. Rozdziału 5 Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczeńa, o których mowa w alt.
24 ust. 5 ustawy pzp pkt l ppkt 2 lit, c ppl1 i ppkt (a), który otrzymuje brzmienie:

- minimum dwa Zamówienia, polegajqce na lykonaniu i/lub zagospodarowaniu tefenói
zieleni/pardw/ zieleńcóuy' ogrodów/telenów rekreacyjnych o waflości łqcznej zamóu,ień co naimniej
200.000,00 brutlo,,9 lyn mifiińum jedno polegąjqce na wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów i roślin
zielonych na powierzch i mih. ] ha w tamach jednego zamówienia.

Pozostałe postanowienia spęcyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
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