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WYJAŚNIENIE NR 1 

I MODYFIKACJA SWZ 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. 

„Zagospodarowanie ternu zieleni przed SP Nr 1 w Kole.”. 

 

 

 

Gmina Miejska Koło działając jako Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej Pzp 

przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 

275 pkt 2 Pzp wraz z odpowiedziami: 

 

I. WYJAŚNIENIA: 

 

Pytania: 

1. W SWZ - Instrukcja dla wykonawców Dz.I. pkt.13 - Zamawiający pisze o negocjacjach 

cenowych dla trzech wykonawców z najniższą ceną a w Opisie sposobu obliczania ceny Dz. 

XIV. pkt.8 - pisze, że cena ofertowa jest ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

proszę o wyjaśnienie 

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji w zakresie złożonych ofert 

w określonej sytuacji, ale ich prowadzenie nie jest pewne. W związku z powyższym kalkulując 

cenę Wykonawca musi mieć świadomość, że cena ta będzie ceną ostateczną i nie będzie 

podlegała negocjacjom, jeżeli w postępowaniu nie zaistnieją przesłanki do prowadzenia 

negocjacji. 

2.  W Dz. II. pkt.7.b/ Zamawiający wymaga 24.m-cy gwarancji na nasadzenia roślinne 

a w STWiOR Dz. Zieleń 5.2.2. ustala okres gwarancji 24m-ce i dodatkowo pielęgnację 

w okresie gwarancyjnym na okres 1-rok 

ponieważ gwarancja na nasadzenia a pielęgnacja nasadzeń to dwie zupełnie inne kwestie jeśli chodzi 

o wycenę - proszę o wyjaśnienie 

Ad. 2. STWiOR Dz. Nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin, pkt 5.2.2. jest zatytułowany 

„Pielęgnacja po nasadzeniu” i wskazuje zakres czynności, które Wykonawca ma obowiązek 

wykonać w okresie gwarancji. Poprzez dodanie sformułowania „w ciągu roku” doprecyzowane 

zostały zasady pielęgnacyjne nasadzeń, które Wykonawca ma wykonać w ciągu jednego roku 

w okres gwarancji obejmującej 24m-ce, czyli wszystkie wskazane czynności mają być wykonane 

dwukrotnie, raz w pierwszym roku i raz w drugim. 

II. MODYFIKACJA SWZ:  

 



Stosownie do zapisów art. 286 ust. 1 i 5 Pzp Zamawiający informuje o modyfikacji treść 

specyfikacji warunków zamówienia.  

1. Zamawiający wprowadza do treści SWZ uzupełnienie dotyczące wymogu wyposażenia 

fontanny w anemometr służący do pomiaru i sygnalizacji prędkości wiatru, przeznaczony do 

obniżania strumieni wody fontanny w dwóch progach: 

 

1) Próg 1 – obniżenie strumieni wody o około 25-30% 

2) Próg 2 – obniżenie strumieni wody o około 40-60% 

  

2. Wymagane cechy anemometru: 
 

1) ciągły pomiar i wyświetlanie prędkości wiatru; 

2) wybieranie jednostki pomiarowej: m/s lub km/h; 

3) dwa ustawiane progi alarmowe prędkości w tym jeden z histerezą, sterowane od 

poprzez wyjścia przekaźnikowe; 

4) ustawianie niezależnie czasu nieczułości; 

5) nastawy pamiętane nawet po zaniku zasilania. 
  

 
  

3. Anemometr należy zamontować na lampie w pobliżu pomieszczenia technicznego na 

wysokości umożliwiającej pomiar prędkości wiatru. 

 



W związku z wprowadzoną modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zmienia  zapisy 

SWZ dotyczące terminów: 

 

1. Zmienia się termin wniesienia wadium, składania i otwarcia ofert oraz termin związania 

ofertą:  

 

1) Termin wniesienia wadium, zamiast:18.05.2021 r. godz.: 12:00 jest 20.05.2021 r. 

godz.: 12:00. 

2) Termin składania ofert, zamiast:18.05.2021 r. godz.: 12:00 jest 20.05.2021 r. godz.: 

12:00. 

3) Otwarcie ofert, zamiast: 18.05.2021 r. godz.: 13:00 jest 20.05.2021 r. godz.: 13:00. 

4) Termin związania ofertą,( w SWZ rozdz. XI ust. 1 do 16.06.2021 r. ), wynosi 30 dni 

i upływa w dniu 18.06.2021 r.  

 

2. Dostosowano zapisy SWZ do zmian, SWZ po zmianach w załączeniu; 

 

3. Ogłoszenie o dokonaniu zmian zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych nr ogłoszenia 2021/BZP 00048174/01 z dnia 07.05.2021 r. 
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