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Słubice, 3 grudnia 2020 r. 

Wykonawcy 

ZP.271.29.2020.PG 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie 
gminy Słubice w 2021 roku.  

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na złożone 
pytania w wyżej określonym postępowaniu. 

Pytanie 1: 

W § 1 ust. 3 lit f) wzoru umowy zapisano obowiązek podlewanie kwietników, ampli, nasadzeń 
kwiatów jednorocznych na skwerach i w gazonach oraz nowo nasadzonej roślinności, 
codziennie w godz. 6:00-10;00 lub 17;00-22;00 w okresie od kwietnia do września. 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Słubicach prosi o odpowiedź, czy miejsc 
w 2021 roku, w których zapisano powyższy obowiązek podlewania, będzie więcej niż w roku 
2020 ? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości i rodzajów takich miejsc.  

Odpowiedź: 

Miejsca pozostają te same co w 2020r. 

Pytanie  2. 

W załączniku nr 2 do wzoru umowy, stanowiącej wykaz powierzchni terenów zielonych, w 
pozycji 20 obejmującej ul. Sokola, Rysia, Gołębia, Ptasia, Konstytucji 3-go Maja (garaże), 
dodano do „obsługi” w porównaniu z załącznikiem do umowy obowiązującej w 2020 roku, 
ulice: Gołębia i Ptasia oraz 60 metrów kwadratowych, Których to konkretnie miejsc na tych 
ulicach dotyczy ? 

Odpowiedź: 

Dotyczy to terenów zielonych przy wskazanych ulicach. 

Pytanie 3. 

W załączniku nr 3 do wzoru umowy, stanowiącej wykaz zieleni do utrzymania na terenie 
miasta Słubice - podwórka, w porównaniu do 2020 roku znalazły się nowe adresy, ale nie ma 
kilku dotychczasowych. W powyższym załączniku, w porównaniu do 2020 roku nie ma 
podwórek zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 53-54, ul. Mieszka I 15 i 16, ul. 
Konopnickiej 3 oraz ul. Piłsudskiego 2. Czy Zamawiający świadomie zrezygnował z „obsługi” 
tych podwórek 2. 

Odpowiedź: 

Mieszka 15 tylko droga pomiędzy budynkami 15 i 16 pow.-105m2, Konopnickiej 3 droga, 
chodnik, podwórko teren pow. 316m2  bez terenu wokół budynku, Piłsudskiego 2 zostaje do 
obsługi, pozostałe tereny wokół wymienionych budynków należą do wspólnot 
mieszkaniowych.  

Pytanie 4. 

W związku ze wzorem formularza ofertowego, wymagana przez Zamawiającego minimalna 
częstotliwość koszenia trawników w 2021 roku wynosi 2 razy w miesiącu ? 

Odpowiedź: 
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Minimalna częstotliwość koszenia trawników w 2021 wynosi 2 razy. 

Pytanie 5. 

W załączniku nr 6 do wzoru umowy, stanowiącej wykaz drzew do podlewania znajduje się 10 
nowych miejsc, w których nasadzono w 2020 roku 200 szt. drzew. Zgodnie ze wzorem 
umowy (§ 1 ust. 3), drzewa te w okresie kwiecień - wrzesień należy polać 24 razy. Czy to 
oznacza konieczność podlewania drzew w tych miejscach w sumie 240 razy w okresie 
kwiecień - wrzesień 2021 roku. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z umową należy podlać drzewa 24 razy w okresie kwiecień –wrzesień. 

Pytanie 6. 

Czy wszystkie nasadzenia drzew do podlewania, wymienione w załączniku nr 6 do wzoru 
umowy wyposażone zostaną w hydrobufory ? 

Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie 7 

W § 1 ust. 3 lit e) wzoru umowy zapisano obowiązek podlewanie drzew w okresie 3 lat po 
nasadzeniu, natomiast sama umowa obejmuje okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 
31.12.2021 r., czy należy przez to rozumieć, że obowiązek podlewania nasadzonych drzew, 
obowiązywać będzie jeszcze w kolejnych dwóch latach po okresie obowiązywania samej 
umowy na wykonania polegających na bieżącym utrzymaniu zieleni miejskiej na terenie 
gminy Słubice w 2021 roku ? 

Odpowiedź: 

Obowiązek podlewania drzew tylko w okresie obowiązywania umowy. 

 
Z up. Burmistrza 
Paweł Grudzień 

Główny specjalista ds. 
zamówień publicznych 

(podpis w oryginale) 
 


