
 

 

Znak sprawy: 18/PN/2020                             
 Warszawa, dnia 13.05.2020 r. 

 
Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 18/PN/2020 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: „Dostawa i posadzenie krzewów, pnączy i bylin na terenach m.st. Warszawy wraz z 
pielęgnacją”. 
  
 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 
Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuję treść 
pytań wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytanie 1: 
W nawiązaniu do postępowania nr 18/PN/2020 na  Dostawa i posadzenie krzewów, pnączy i bylin na 

terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją zwracamy się z prośbą o weryfikację kosztorysów załącznik 

3A do 3H do SIWZ. Wartość netto zamówienia ( w tabeli pn: Wykaz cen jednostkowych pielęgnacji 

krzewów)  w każdej części zamówienia została źle wprowadzona formuła. Zamiast iloczynu pozycji: ilość 

miesięcy x Ryczałt za pielęgnację 1 ar w okresie 1 miesiąca netto  x  ilość arów , wprowadzona przez 

Zamawiającego formuła liczy  iloczyn Ryczałtu za pielęgnację 1 ar w okresie 1 miesiąca netto  x  ilość arów 

(z pominięciem pozycji - ilość miesięcy) Czy Wykonawca we własnym zakresie winien poprawić formułę, 

czy Zamawiający udostępni na stronie postępowania poprawione kosztorysy? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, iż  zmianie ulega załącznik nr 3A-3H do SIWZ – kosztorysy. 
 
Jednocześnie działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym 

informuję iż,  poprawia oczywistą omyłkę pisarska w Rozdziale XI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I 

OTWARCIA OFERT i otrzymuje brzmienie” 

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP do dnia 27 maj 2020 r., 

do godziny 11.00. 

2.Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą klucza prywatnego w siedzibie 
zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 011, w dniu 27 maj 2020 r., o godzinie 12:00. 
 
 
 
 
Niniejsze zmiany treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich 
uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
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