
 

 

Znak sprawy: 38/PN/2022               Warszawa, dnia 03.06.2022 r. 

 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 38/PN/2022 

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargfu 

nieograniczonego, pn. „Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja bylin, roślin cebulowych oraz 

krzewów na terenie m.st. Warszawy”. 
 

 

 

KOMUNIKAT NR 2 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej 

ustawą Pzp, niniejszym przekazuje treść pytania 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: 

Zamawiający dopuścił taką możliwość. Zapis w załączniku nr 9 do SWZ- wzór umowy 

§ 12 ust 2 pkt 4. 

Pytanie 2 

Prosimy o podanie jakie równoważne cechy/parametry będą decydowały o możliwości 

zastosowania odmian zastępczych w przypadku poniższych gatunków roślin: 

- Echinacea 'Sombrero Salsa Red' 

- Monarda didyma 'Goldmelisse' 

- Physocarpus opulifolius 'Amber Jubile' 

- Rosa MIRATO 'Tanotax' 

- Rosa 'Purple Rain' 

- Rosa MARATHON 'Bokrathon' 

- Hydrangea arborescens RUBY ANNABELLE 'NCHA3' 

- Philadelphus 'Biały Karzeł' 

- Rosa ROTE HANNOVER 'Bokrahan' 

- Rosa 'Short Track'  

- Rosa 'Bienenweide Gelb' 

- Rosa KNIRPS 'Korverlandus' 

- Rosa 'Celina' Noack 1994 

- Sambucus nigra BLACK LACE 'Eva' 

- Ilex verticilata 

- Salix rosmarinifolia 



- Rudbeckia fulgida 'City Garden' 

- Rudbeckia fulgida 'Goldstrum' 

- Hippophae rhamnoides 'Hikul' 

- Pchysocarpus opulifolius LITTLE ANGEL 'Hoogi016' 

- Rosa SWEET HAZE 'Tan97274' 

- Pyracantha 'Orange Charmer' 

- Pyracantha ´Soleil d´Or´ 

- Amorpha fruticosa 

- Staphylea colchica 

- Clematis 'Paul Farges' 

- Hydrangea paniculata DART'S LITTLE DOT 'Darlido' 

Odpowiedź: 

Zamawiający opisał jakie parametry, które będą decydowały o możliwości zastosowania 

odmian zastępczych. Zapis w załączniku nr 9 do SWZ- wzór umowy § 12 ust 2 pkt 4. 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji umowy z powodu braku 

dostępności roślin w określonych gatunkach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu z powodu braku materiału na rynku. 

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ- wzór umowy § 12 ust 2 pkt 4. Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie zamienników do 20% całości zamówienia. 

Pytanie 4 

W Załączniku nr 3E do SWZ - ZAKRES PRAC I CENY JEDNOSTKOWE. CZĘŚĆ 5 , dzielnice: 

Ursynów, Wilanów pozycja 4.1. w zestawie 18, czy w jednostkach nie powinno być m2 a nie 

m3? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia m3 na m2. 

Załącznik nr 3A-I do SWZ - kosztorysy otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający w przypadku braku dostępnego materiału roślinnego o wymaganych 

parametrach zaakceptuje zmianę wielkości pojemnika, odmiany bądź wysokości? 

Odpowiedź: 

W przypadku braku dostępności odmiany Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ- wzór 

umowy § 12 ust 2 pkt 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników do 20% 

całości zamówienia. Dopuszczamy zamianę pojemnika na większy z zastrzeżeniem, 

że nie spowoduje to zmiany ceny jednostkowej. W przypadku braku materiału 

o odpowiedniej wysokości roślin Zamawiający dopuszcza odstępstwa od wskazanych 

parametrów- określa to Załącznik nr 1A do SWZ- Warunki techniczne i standardy 

wykonania prac -rozdz. III pkt 1. 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający może udostępnić lokalizację projektowanych nasadzeń? 

Dla konkurencyjnego szacowania cen wykonawca powinien zapoznać się z zakresem 

w terenie realizacji. 



Odpowiedź: 

Lokalizacja projektowanych nasadzeń wskazana jest w zał nr 4 lokalizacja 

opublikowanym na stronie prowadzonego postępowania. 

Jednocześnie zamawiający dokonał modyfikacji zał. nr 3 zestawy bylin i cebul. Załącznik 

otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy 

zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 3A-I do SWZ – kosztorysy zmiana 03.06.2022; 

zał. nr 3 zestawy bylin i cebul - zmiana 03.06.2022. 
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