
 

 

 

 

Warszawa, dnia 14.09.2018 r. 

                                                                                                    …………………………………. 

                                                                                                        (Wykonawcy, Internet) 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytanie nr 5 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 ostnica 

Jana Stipa joannis 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 4/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. 
SIWZ 3.4.12. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 

ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.108, ze zm.) osób 

wykonujących takie czynności w zakresie realizacji zamówienia jak: koszenie, ręczne usuwanie 

krzewów, karczowanie, usuwanie biomasy.  

Prosimy o sprecyzowanie czy związku z tym do powyższych czynności można zatrudnić 

pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, wynagradzając ich za wykonanie powyższych 

zadań w projekcie poprzez umowę zlecenie, ewentualnie zwiększenie wymiaru etatu lub w formie 

dodatku? Czy powyższy wymóg dotyczy wszystkich osób, które pracują przy projekcie czy tylko 

odnosi się wyłącznie do czynności jak: koszenie, usuwanie krzewów, usuwanie biomasy itp.?. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami siwz, wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę odnosi się do 

wskazanych  w siwz/opz czynności. To Wykonawca decyduje, kogo zatrudni do wykonywania 

wskazanych czynności. 

Pytanie nr 2. 
SIWZ 4.9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnej części zamówienia, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Czy punkt ten  przewiduje możliwość zatrudnienia przez wykonawcę wysokiej klasy specjalisty na 

Umowę o dzieło lub Umowę zlecenie do wykonania merytorycznej części zadania?   



 

 

 
 

Odpowiedź: 

Tak, istnieje taka możliwość. Umowa o dzieło lub umowa zlecenia podpisana bezpośrednio z 

osobą fizyczną jest traktowana jako zasób własny Wykonawcy 

 

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,  § 2 ust. 16. 
Skreśla się dotychczasową treść: 
 
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit ‘a’ i ‘b’ Wykonawca zobowiązany jest 
do gwarancyjnego utrzymywania we własnych zasobach (na swój koszt i swoje ryzyko) w 
okresie 5 lat od daty wykonania Umowy, minimum 50 kęp roślin (ostnicy Jana) 
wyprowadzonych z nasion w związku z realizacją Zadania 1 oraz 50 kęp roślin (ostnicy Jana) 
wyprowadzonych z nasion w związku z realizacją Zadania 2 
 
i wprowadza nowe brzmienie: 
 

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit ‘a’ i ‘b’ Wykonawca zobowiązany jest 

do gwarancyjnego utrzymywania we własnych zasobach (na swój koszt i swoje ryzyko) w 

okresie 5 lat od daty wykonania Umowy, minimum 10 kęp roślin (ostnicy Jana) 

wyprowadzonych z nasion w związku z realizacją Zadania 1 oraz 50 kęp roślin (ostnicy Jana) 

wyprowadzonych z nasion w związku z realizacją Zadania 2. 

 

2. W zakresie załącznika nr 8 do SIWZ - Wzór umowy,  § 6 ust. 10. 

Skreśla się dotychczasową treść: 

 

Za naruszenie obowiązku utrzymywania we własnych zasobach, w okresie 5 lat od daty 

wykonania Umowy,  minimum 50 kęp roślin (ostnicy Jana) wyprowadzonych z nasion w związku 

z realizacją Zadania 1 oraz 50 kęp roślin (ostnicy Jana) wyprowadzonych z nasion w związku z 

realizacją Zadania 2, w wysokości 0,2 % wartości całego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1, za każdą jedną kępę rośliny (ostnicy Jana). 

 

i wprowadza nowe brzmienie: 

 

Za naruszenie obowiązku utrzymywania we własnych zasobach, w okresie 5 lat od daty 

wykonania Umowy,  minimum 10 kęp roślin (ostnicy Jana) wyprowadzonych z nasion w związku 

z realizacją Zadania 1 oraz 50 kęp roślin (ostnicy Jana) wyprowadzonych z nasion w związku z 

realizacją Zadania 2, w wysokości 0,2 % wartości całego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1, za każdą jedną kępę rośliny (ostnicy Jana). 

 

3. 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. 

4. 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, ręczne usunięcie krzewów, 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 

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

 

 

 

Podpisał 

            Dyrektor 

        (-) Paweł Kojs 


