
 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 13.09.2018 r. 

                                                                                                   

 

  …………………………………. 

                                                                                                        (Wykonawcy, Internet) 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytanie nr 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych na „Usługi środowiska naturalnego - Restytucja gatunku ciemiężyca 

czarna Veratrum nigrum w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ 

rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” finansowanego ze 

środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. 

POIS.02.04.00-00-0006/17 - (znak sprawy 2/ZP/2018FL)   

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na Zapytania 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Pytanie nr 1. 

 

dotyczy punktów SIWZ 3.4.12., 3.4.12.1. i wzoru umowy § 4, pkt. 9., tj. konieczności zatrudniana 

na umowę o pracę osób realizujących zadania, a ściśle „wykonujących takie czynności w zakresie 

realizacji zamówienia jak: ręczne usuwanie krzewów, karczowanie, usuwanie biomasy". W ocenie 

Wykonawcy wykonanie wymienionych czynności jest zadaniem jednorazowym i krótkoterminowym 

i wskazane, a przy tym racjonalne jest, by jego realizacja mogła być uregulowana odpowiednią 

umową cywilnoprawną. Procedura zatrudnienia przez Wykonawcę osoby/osób na umowę o pracę 

wymaga skierowania i wykonania przez te osoby, m.in. koniecznych badań lekarskich, 

przeszkolenia BHP, szkolenia stanowiskowego i przygotowania oraz wypełnienia wielu innych 

formalnych czynności i dokumentów. Procedura ta prawdopodobnie trwała będzie dłużej niż 

wykonanie czynności w zakresie realizacji zamówienia. W ocenie Wykonawcy odpowiednio 

przygotowana umowa cywilnoprawna, respektująca wszystkie wymagania Zamawiającego, 

związane z realizacją zadania i konkretnych czynności, pozwoliłaby na sprawne i prawidłowe 

wykonanie zadania. 

 

Zamawiający (winno być: Wykonawca - dopisek własny) zwraca się z prośbą o zmianę w zapisach 

SIWZ 3.4.12., 3.4.12.1. i wzorze umowy § 4, pkt. 9., dopuszczając, obok wymogu zatrudniania 

osób na umowę o pracę, możliwości zawarcia umowy/ umów cywilnoprawnych, do realizacji 

„czynności w zakresie realizacji zamówienia jak: ręczne usuwanie krzewów, karczowanie, 

usuwanie biomasy". 

 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody za zmianę zapisów SIWZ 3.4.12, 3.4.12.1 oraz we 

wzorze umowy § 4 ust. 9. 

 

 



 

 

 

 

Zamawiający nie może wyłączyć stosowania art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wymóg dotyczy wykonywania prostych czynności, na czas niezbędny do ich wykonania. 

Czynności te mogą być wykonywane zarówno przez pracowników nowozatrudnionych dopiero po 

podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia jak i przez pracowników dotychczas 

zatrudnianych. 

 

Pytanie nr 2. 

 

uwaga dotycząca zapisu w § 6, pkt. 9 wzoru umowy (treść poniżej). 

Przedmiotem zadania jest Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna), a w treści zamieszczono selery 

błotne. 

 

Wzór umowy 

„§ 6 pkt 9. Za naruszenie obowiązku corocznego udziału z Zamawiającym w weryfikacji stanu 

nasadzenia roślin (selerów błotnych), w wysokości 0,5 % wartości całego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy jeden przypadek naruszenia." 

 

Zamawiający (winno być: Wykonawca - dopisek własny) zwraca się z prośbą o zmianę w zapisach 

w § 6, pkt. 9 wzoru umowy 

 

Odpowiedź: Z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający zmienia zapis w § 6 ust. 9 we 

wzorze umowy na: 

 

„Za naruszenie obowiązku corocznego udziału z Zamawiającym w weryfikacji stanu nasadzenia 

roślin (ciemiężycy czarnej), w wysokości 0,5 % wartości całego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, za każdy jeden przypadek naruszenia." 

 

 

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

 

1. W zakresie załącznika nr 8 do SIWZ - Wzór umowy, § 6 ust. 9 

 

Skreśla się dotychczasową treść: 

 

Za naruszenie obowiązku corocznego udziału z Zamawiającym w weryfikacji stanu nasadzenia 

roślin (selerów błotnych), w wysokości 0,5 % wartości całego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, za każdy jeden przypadek naruszenia 

 

i wprowadza nowe brzmienie: 

 

 

 



 

 

 

 

Za naruszenie obowiązku corocznego udziału z Zamawiającym w weryfikacji stanu nasadzenia 

roślin (ciemiężycy czarnej), w wysokości 0,5 % wartości całego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, za każdy jeden przypadek naruszenia 

 

2. W zakresie załącznika nr 8 do SIWZ - Wzór umowy, w § 9 dodaje się ust. 12 o treści: 

 

 

Zmiany podmiotu odpowiedzialnego za zarząd nieruchomością, na której realizowany jest 

przedmiot Umowy, w tym także zmiany właścicielskie tych nieruchomości, zmiany geodezyjne (np. 

zmiana numeracji działek ewidencyjnych, ich podział lub scalenie) - w Umowie lub Załącznikach 

(w szczególności Opisie przedmiotu zamówienia) nie stanowią zmiany Umowy i Załączników, a 

Strona po powzięciu informacji w tym zakresie zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia 

drugiej Strony o tej zmianie. 

 

W zakresie załącznika nr 8 do SIWZ - Wzór umowy, w § 9 dodaje się ust. 13 o treści: 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresów czynności wskazanych do wykonania, takich 

jak koszenie lub karczowanie, jeśli Wykonawca wskaże we Wstępnym Raporcie Merytorycznym, 

że zastosowanie się do tych zmian będzie skutkowało poprawą stanu siedliska. Powyższa zmiana 

nie stanowi zmiany Umowy, a dla skuteczności wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 

wyrażonej w formie pisemnej. 

 

 

Powyższe zmiany siwz stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 

2/ZP/2018FL. Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie 

 

 

 

Podpisał 

            Dyrektor 

        (-) Paweł Kojs 


