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nr postępowania: BZP.2411.3.2018.JS                                      Wrocław, dnia 01 marca 2018 r. 

 
 

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 
 

 

 

Dotyczy: postępowania nr BZP.2411.3.2018.JS prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Kompleksowe utrzymanie 
czystości i usługi ogrodnicze na posesji przy ul. Przybyszewskiego 63,  
ul. Przybyszewskiego 65 oraz ul. Przesmyckiego 10 we Wrocławiu.” 

 

Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu 

wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ i udziela na nie odpowiedzi w trybie art. 38 

ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmienia treść SIWZ w trybie art. 38 

ust. 4.  

 
Pytanie 1 
  
Wnioskuję o wyjaśnienie lub usunięcie treści zapisu Opisu Przedmiotu Zamówienia – Zakres 

prac prowadzonych na terenie całej posesji pkt V.2. „Usuwanie wszelkich nieczystości 

(śmieci, liści, połamanych gałęzi itp.), w tym usuwanie na bieżąco gabarytów. Do 
obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie kontenera do dużych gabarytów.” 

Z zapisu nie wynika jednoznacznie jaką ilość gabarytów Zamawiający przewiduje do 

usuwania z terenu posesji, czy jest to ilość 1 metr sześcienny czy też 100 metrów 

sześciennych. Tak sformułowany zapis SIWZ nie pozwala Wykonawcy poprawnie 

skalkulować ceny ryczałtowej oferty, gdyż Zamawiający nie określił nawet szacunkowej 

ilości metrów sześciennych ani przewidywanej wagi gabarytów a co za tym idzie częstości 

opróżniania kontenera. 

Nieprecyzyjny zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wyliczenia wynagrodzenia 

ryczałtowego w oparciu o nieszacowalne wielkości, co skutkuje niemożliwością 

skalkulowania realnej i opłacalnej oferty cenowej, co w konsekwencji skutkować będzie 

niemożliwością porównania złożonych w postępowaniu ofert.    
 
Odpowiedź 1 

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Opisu 

Przedmiotu zamówienia następująco: 

Zamawiający skreśla z pkt. V ppkt 2 słowa: „…usuwanie na bieżąco gabarytów..” oraz w 

kolejnym zdaniu „…do dużych gabarytów.” i zmienia zapis na: 

„Usuwanie wszelkich nieczystości (śmieci, liści, połamanych gałęzi itp.).”  

 Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie kontenera lub worków do wywozu 

 odpadów zielonych.” 



 
Pytanie 2 
 
W Opisie Przedmiotu Zamówienia mowa jest w pkt. V.7. o usuwaniu wywrotów  
i złomów. Bez określenia ilości i obwodów drzew mogących być wiatrołomami, które 

Zamawiający przewiduje do usuwania w  ramach obowiązkowej umowy, kwota ryczałtowa 

oferty staje się nie wyliczalna, ponieważ wiatrołomami i złomami mogą być drzewa  

o obwodzie pnia 20 cm jak i o obwodzie pnia powyżej 200 cm. 

Czas pracy jak i ilość biomasy do wywiezienia  w tej sytuacji jest nie możliwa do 

oszacowania i wyliczenia. 

 
Odpowiedź 2 

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Opisu 

Przedmiotu zamówienia w pkt. V ppkt 7 następująco: 

„Usuwanie, w razie potrzeby, z dróg komunikacyjnych wywrotów i złomów, bez obowiązku 

ich wywozu.”   

Zamawiający informuje, że wiatrołomami i złomami na drogach komunikacyjnych mogą być 

drzewa o średnicy pnia od 20 cm do 100 cm. Łączna ilość drzew przy drogach 

komunikacyjnych wynosi około 20 szt. 

 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom w załączeniu  zmieniony  Opis Przedmiotu 
Zamówienia z uwzględnieniem powyższych zmian.  

 

Działając w myśl art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża  

termin składania i otwarcia ofert i przekazuje sprostowanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji 

Unii Europejskiej:  

Nowy termin składania ofert i wniesienia wadium – do 14.03.2018 r. – do godz. 
10:00; 
Nowy termin otwarcia ofert –  14.03.2018 r. – godz. 10:30. 
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