
 

 

Znak sprawy: 37/PN/2022               Warszawa, dnia 13.05.2022 r. 

 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 37/PN/2022 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

(wariant 2), pn. Dostawa, posadzenie oraz trzyletnia pielęgnacja drzew na terenie pasów 

drogowych m.st. Warszawy 

 

 

KOMUNIKAT NR 1 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

Przedsiębiorstwo HANSA-INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie zwraca się z zapytaniem czy w 

przypadku uszkodzenia posadzonego drzewa w wyniku kolizji drogowej, wandalizmu lub 

silnego wiatru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć i posadzić na swój koszt nowe 

drzewo w miejsce uszkodzonego? 

Pytanie 2 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 późn. zm.), zwracamy się do Państwa z prośbą o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Dotyczy par. 3 pkt. 16 i 17 oraz par. 7 ust 1 pkt. 6 i 7 umowy. 

Dlaczego pomimo 3-letniej gwarancji na posadzone drzewa i obowiązku ich wymiany, 

Zamawiający nakłada dodatkową karę w postaci 50% lub 100% wartości kosztorysowej 

drzewa (w zależności od roku obumarcia drzewa )? 

Jest to w naszym rozumieniu podwójne karanie za tę samą rzecz i to w sytuacji kiedy o 

obumarciu drzewa mogą przecież decydować czynniki atmosferyczne, pomimo właściwej 

pielęgnacji (np. wymarznięcie). 

Odpowiedź na pytanie 1 i 2: 

Konieczność wymiany drzew i zapłaty kar umownych wynika każdorazowo ze 

stwierdzenia wad określonych w § 3 ust. 14 Umowy, będących następstwem 

okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (co wynika ze stosownych 

przepisów Kodeksu cywilnego). Tym samym Wykonawca nie będzie zobowiązany do 

wymiany drzew i zapłaty kar umownych, gdy wady drzew są wynikiem np. aktów 

wandalizmu, kradzieży, kolizji drogowych a także trudnych warunków atmosferycznych, 

takich jak bardzo niskie temperatury, etc. 

 

Jeśli konieczność wymiany drzewa ma miejsce w pierwszym roku po posadzeniu 

powoduje, że nowo posadzone drzewo jest krócej pielęgnowane tj. tylko 2 lata. 

Analogicznie jest w przypadku drzewa wymienionego w drugim roku po posadzeniu, 

które podlega wówczas tylko rocznej pielęgnacji. W związku z tym, wykonywane zabiegi 



pielęgnacyjne młodych drzew prowadzone w trzyletnim okresie adaptacyjnym 

przechodzą na Zamawiającego i rodzą dodatkowe koszty po zakończeniu umowy. Zatem 

Zamawiający ponosi z tego tytułu dodatkową szkodę i to w celu jej rekompensaty 

naliczana jest dodatkowo kara umowna (Dlatego też właśnie Zamawiający zrezygnował z 

wymiany materiału w 3 roku po posadzeniu drzewa i przewidział tylko karę umowną). 

 

Pytanie 3  

Zgodnie z zapisami SWZ o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają 

zdolność techniczną i zawodową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, tj., 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli 

wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał prace polegające na 

posadzeniu drzew o obwodach pni: 

• min. 30-35 cm mierzonych na wysokości 1 m w ilości min. 5 drzew dla części 1, 2, 3, 4, 9 

• min. 25-30 cm mierzonych na wysokości 1 m w ilości min. 10 drzew dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

9. 

• min. 18-20 cm mierzonych na wysokości 1 m w ilości min. 30 drzew dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

9. 

• min. 16-18 cm mierzonych na wysokości 1 m w ilości min. 30 drzew dla części 7, 8. 

  W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzą dostawa, posadzenie oraz trzyletnia 

pielęgnacja drzew. 

W związku z tym, czy Wykonawca spełni warunek udziału w przedmiotowym postępowaniu, 

jeżeli wykaże, że wykonał dostawę, posadzenie oraz trzyletnią pielęgnację drzew o ww. 

obwodach w ramach jednej umowy w której dostawa i posadzenie odbyło się w latach 2018-

2019, a pielęgnacja do 2021r. ?  

Odpowiedź: 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, 

jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert tj. 

w okresie od 26.05.2019 r. do 26.05.2022 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie wykonał prace polegające na posadzeniu drzew o obwodach pni 

i ilościach zgodnych z SWZ dla zamówienia 37/PN/2022. 

Przykład: 

Jeśli Wykonawca zawarł w 2018 r. umowę wieloletnią obejmującą dostawę i posadzenie 

drzew w roku 2018 oraz pielęgnację tych drzew w latach 2019-2021, ale będzie mógł 

wykazać np. na podstawie protokołów odbioru prac, że posadził drzewa o parametrach i 

ilości wskazanej w SWZ również po 26.05.2019 r. np. w związku z zawartym aneksem, 

prawem opcji lub umową uzupełniającą, wówczas spełni warunek udziału w 

przedmiotowym postępowaniu. Jeśli jednak w ramach zawartej umowy posadził drzewa 

przed 26 maja 2019 r. a później tylko je pielęgnował, wówczas nie spełni tego warunku. 

 

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

niniejszym informuję, iż zmianie ulega Rozdział IV. Pkt. 4, Rozdział VI, Rozdział VII oraz 

Rozdział X 1.6.8 oraz 1.6.9 SWZ i otrzymują brzmienie jak w załączeniu  

 



IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 7 pkt 15) 

w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na 5 części zamówienia. Złożenie oferty na więcej 

niż 5 części będzie skutkować odrzuceniem ofert w zakresie wszystkich części 

zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. określa 

maksymalną liczbę części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu Wykonawcy nie więcej niż 3 części.  

W przypadku gdy  wszystkie oferty Wykonawcy będą mogły być uznane za 

najkorzystniejsze, zamówienie zostanie mu udzielone na te trzy części, których 

wartość ofertowa jest najniższa. Jeżeli wartość oferty jest jednakowa we wszystkich 

częściach, zamówienie zostanie mu udzielone uwzględniając liczbę porządkową 

części narastająco od najmniejszej do największej. 

Przykład nr 1: Oferta Wykonawcy może zostać uznana za najkorzystniejszą w 

częściach: Część 1 – z ceną 10.000 PLN, Część 2 – z ceną 9.000 PLN, Część 3 – z ceną 

9.000 PLN, Część 4 – z ceną 9.000 PLN. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w częściach 2, 3 oraz 4. 

Przykład nr 2: Oferta Wykonawcy może zostać uznana za najkorzystniejszą w 

częściach: Część 1 – z ceną 9.000 PLN, Część 2 – z ceną 9.000 PLN, Część 3 – z ceną 

9.000 PLN, Część 4 – z ceną 9.000 PLN. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w częściach 1, 2 oraz 3. 

VI. OBLIKATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę wobec, którego 

zachodzą przesłanki wykluczenia: 

1.1. z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 

1.2. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), 

1.3. z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 

na Ukrainie. 

VII. FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę 

wobec, którego zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) , 4), 5) oraz 7) 

ustawy Pzp. 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1.1. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w Rozdziale IX pkt 1 SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie 



podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o 

których mowa w: 

1.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; 

1.1.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania 

się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; 

1.1.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; 

1.1.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; 

1.1.5. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków 

dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1170); 

1.1.6. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, 

za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny; 

1.1.7. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp; 

1.1.8. art. 109 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp; 

1.1.9. art. 109 ust 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

niniejszym informuję o przedłużonym terminie składania ofert: 

- zmianie ulega Rozdział XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1 i otrzymuje brzmienie: 

XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 28.08.2022 r. 

oraz Rozdział XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 2 i 

otrzymują brzmienie: 

XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP do 

dnia 31.05.2022 r., do godziny 11:30. 

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert,  

w siedzibie Zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 35, w dniu 

31.05.2022 r., o godzinie 12:00. 

SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu 

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy 

zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 286 ust. 9. 

 

 

 

 

Załączniki 

SWZ_13.05.2022 

Załącznik nr 8 do SWZ  - wzór oświadczenia o aktualnych informacjach_13.05.2022; 

Załącznik nr 9 do SWZ – formularz oferty_13.05.2022 
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