Znak sprawy: 58/PN/2021

Warszawa, dnia 30.07.2021 r.
Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 58/PN/2021

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja krzewów, pnączy i
bylin na terenie m.st. Warszawy.

KOMUNIKAT NR 1
Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany odmian róż na inne wykazujące zbliżone
cechy odmianowe w przypadku braku dostępności wskazanych w zamówieniu odmian?
Odpowiedź:
Zamawiając nie dopuszcza możliwości zamiany odmian róż.
Pytanie 2
Czy Wykonawca musi zapewnić nadzór archeologiczny?
Odpowiedź:
Wykonawca nie musi zapewnić nadzoru archeologicznego.
Pytanie 3
Proszę wskazać tereny,
Konserwatora Zabytków.

które

podlegają

pod

Mazowieckiego

Wojewódzkiego

Odpowiedź:
Pod Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podlegają następujące
tereny:
- cz. 1 postępowania – ul. Marszałkiwska
- cz. 2 postępowania – ul. Krasińskiego, w ramach cz. 2 Prawo opcji – ul. Słowackiego
- cz. 8 postępowania – ul. Targowa, w ramach cz. 8 Prawo opcji – ul. św. Wincentego
Pytanie 4
Z uwagi na jesienny okres realizacji zamówienia, informujemy, iż na przełomie sierpnia i
września roślinność wymieniona w przedmiocie zamówienia, będzie poddawana cięciom
szkółkarskim, przez co na etapie składania ofert, potencjalny wykonawca, nie może
zagwarantować, iż rośliny spełniające parametr ilości pędów oraz wielkości pojemnika

będą wykazywały się wystarczającą wysokością. Czy Zamawiający w powyższym
przypadku wyrazi zgodę na zastosowanie materiału zredukowanego wysokościowo?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza warunkowo w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od
wskazanych w zał. nr 1 do SWZ parametrów materiału roślinnego dotyczących długości
pędów, w przypadku, gdy pędy zostaną przycięte w procesie produkcji szkółkarskiej w
zależności od cech gatunkowych i odmianowych. Cięcia muszą być uzasadnione tj.
zalecane dla danego gatunku lub odmiany oraz zgodne ze wskazaniami Związku
Szkółkarzy Polskich.
Pytanie 5
Prosimy o podanie jakie równoważne cechy/parametry będą decydowały o możliwości
zastosowania odmian zastępczych w przypadku poniższych gatunków roślin:
- Hydrangea arborescens 'Ruby Annabelle'
- Rosa Marathon ('Bokrathon')
- Aronia melanocarpa 'Hugin'
- Cornus sericea 'Kesleyi'
-Cornus alba 'Elegantissima'
- Cornus sanguinea 'Winter Beauty'
-Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'
- Physocarpus opulifolius 'Diabolo'
-Philadelphus 'Biały Karzeł
-Sambucus nigra 'Eva"
-Weigela florida 'Alexandra'
-Weigela florida 'Variegata'
-Calamintha nepeta 'Marvalette White'
-Helenium hybrida 'Ruby Tuesday'
-Potentilla nepalensis ‘Miss Willmott’
-Sedum spectabile ‘Brilliant’
-Sedum spectabile 'Carl'
-Rosa 'Aspirin Rose'
-Rosa 'Dolomiti'
-Rosa 'Innocencia'
-Rosa 'Jazz'
-Rosa 'Juanita'
-Rosa 'Matador'
-Rosa 'Iwona'
-Rosa rugosa 'Moje Hammaberg'
-Rosa rugosa 'Hansa'
-Rosa 'Alpengluhen'
-Rosa 'Rote Hannover'
-Perovskia atriplicifolia Lacey Blue 'Lisslitt'
-Rosa 'Red Leonardo da Vinci'
-Stephanandra 'Oro Verde'
-Rosa BIENENWEIDE
-Rosa Aspirine rose

-Rosa Austriana
-Rosa bienenweide hellrot
-Rosa Bienenweide ROT
-Rosa Candela
-Rosa Firebird
-Rosa Lion's
-Rosa Purple Rain
-Rosa Red Leonardo da Vinci
-Rosa 'Alpengluhen'
-Rosa Dolomiti
-Rosa 'Rote Hannover'
-Rosa 'Ritausma'
-Rosa 'Fllushing meadow'
-Rosa 'Snow Ballet'
-Symphoricarpos x chenaultii 'Brain de Soleil'
-Veronica spicata Blue Bouquet
-Rosa Amber Sun
-Rosa Bentheimer Gold
-Rosa Bienenweide GELB
-Rosa Loredo
-Rosa Matador
-Rosa Midsumersnow
-Rosa Purple Rain
-Rosa Dinky
-Rosa FRIDEN
-Rosa La Filure
-Rosa SAHARA
-Weigela florida 'Alexandra'
-Rosa 'Rote Hannover'
-Rosa rugosa 'Ritausma'
-Rosa 'Bassino'
-Rosa 'Bienenweide Apricot'
-Rosa KNIRPS 'Korverlandus'
-Rosa 'Larissa'
-Rosa 'Sunny Rose
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania odmian zastępczych wymienionego w
postępowaniu materiału roślinnego.
Pytanie 6
Jaką stawkę VAT zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu?
Odpowiedź:
Stawka VAT w postępowaniu wynosi 8% (zgodnie z załącznikami 3A-3I).

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 1 do SWZ- Warunki techniczne
realizacji umowy, standardy jakościowe wykonywania prac oraz parametry jakościowe
materiału roślinnego.
Niniejsze zmiany i wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

Załączniki:
- załącznik nr 1 do SWZ- Warunki techniczne realizacji umowy, standardy jakościowe
wykonywania prac oraz parametry jakościowe materiału roślinnego_30.07.2021

