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DSR-ZP-II.271.60.2020 
 
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
     Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – Miasto 
Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytania od 
Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na Utrzymanie terenów 
zieleni miejskiej w latach 2021-2022. 

 
 Pytanie 1 
Zamawiający w SIWZ w pkt. 3.2 napisał „Zamawiający dopuszcza możliwość 
składania ofert na jedną lub maksymalnie 2 części zamówienia w zakresie pkt. 
3.1.1 SIWZ tj. części I – VI. W zakresie pozostałych części tj. części VII – XI 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolnie 
wybraną część lub części zamówienia” jednakże w UWAGACH punkt. 3 pod 
punktem 5.1.3.6. Zamawiający napisał, iż „dopuszcza możliwość składania ofert 
przez jednego Wykonawcę maksymalnie na dwie części postępowania. Prosimy 
zatem o ujednolicenie zapisów oraz jednoznaczne określenie na ile części 
Wykonawca może złożyć ofertę w tym postępowaniu. 
Odpowiedź 1 
Zamawiający dokona zmiany SIWZ.  
 
 Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie spełniania warunku odnośnie zdolności 
zawodowej w zakresie części VII-XI Wykonawca musi wykazać się referencją w 
zakresie wykonywania prac na terenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków, 
zaś w pozostałych częściach I-VI nie jest to wymagane. 
Odpowiedź 2 
Zamawiający dokona zmiany SIWZ. 

 
 Pytanie 3 
Czy w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia dla części 
VII- XI wykonawca musi dysponować referencjami o wartości 300 000 brutto, czy 
też wartość ta musi być zwiększona w zależności od ilości części, na które będzie 
składana oferta ( brak odpowiednich zapisów w SIWZ). Prosimy o doprecyzowanie 
zapisów w punkcie 5.1.2.4.  
Odpowiedź 3 
Zamawiający dokona zmiany SIWZ. 
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Pytanie 4 
Z uwagi na fakt, iż załącznik 2a dla części X - formularz cenowy składa się z trzech 
odrębnych arkuszy ( OPCJA, PODSTAWA R, PODSTAWA NR) prosimy o 
potwierdzenie, iż do formularza ofertowego wpisujemy łączną zsumowaną wartość 
z tych trzech arkuszy, w podziale na poszczególne lata. 
Odpowiedź 4 

Zamawiający dokona zmiany SIWZ. 

Dla części X w formularzu ofertowym  „Tabela dotyczy – zamówienia 
podstawowego” Wykonawca wpisuje łączną zsumowaną wartość z formularza 
cenowego z 2021 r. i 2022 r.  stanowiącego załącznik 2j z zakładki podstawa R i 
zakładki podstawa NR, natomiast w formularzu ofertowym „Tabela dotyczy – ceny 
prawa opcji” Wykonawca wpisuje wartość formularza cenowego z 2021 r. i 2022 r. 
stanowiącego załącznik 2j z zakładki Opcja  

Pytanie 5 
Prosimy o potwierdzenie, iż w załączniku 2a dla części VII-XI - formularz cenowy, 
ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę mogą być różne w zakresie tej samej 
pozycji kosztowej ( np. poz. 10 pielęgnacja żywopłotów) w każdym arkuszu. Nasza 
wątpliwość wynika z faktu, iż arkusze dla części I- VI są ze sobą połączone i tam 
nie ma możliwości zmiany cen, gdyż są automatycznie przepisywane na 
podstawie formuł Zamawiającego, zaś w częściach VII-XI nie ma tych formuł. 
Odpowiedź 5 
Zamawiający dokona zmiany SIWZ. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o potwierdzenie, że ceną ofertową brutto jaką Wykonawca ma podać w 
formularzu ofertowym np. dla części 1 jest wyliczona cena maksymalna zgodnie z 
załącznikiem nr 2 dla części 1, ( poz. D12 arkusza z zamówienia podstawowego ), 
na którą składa się suma wartości zamówienia podstawowego i opcjonalnego w 
podziale na poszczególne lata.  
Odpowiedź 6 

Zamawiający dokona zmiany SIWZ. 

Dla części od I - VI w formularzu ofertowym Wykonawca wpisuje z formularza 
cenowego stanowiącego załączniki od 2a-2f z zakładki zamówienie podstawowe 
odpowiednio kwoty z poz. C4, C5 i D7. 

Pytanie 7 
Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy §4 punkt 7 dla części I-VI zapisu „ 
Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć min. 3 osoby, które będą obsługiwały 
maszyny ( m.in. wywóz gałęzi, zrębkowanie)”, gdyż w warunkach podanych w 
SIWZ Wykonawca nie ma obowiązku ich posiadać, a tym bardziej ponosić 
konsekwencje w przypadku ich braku. W związku z powyższych prosimy o zmianę 
również innych zapisów w umowie dotyczące tego punktu we wzorze tych umów.  
Odpowiedź 7 
 Zamawiający dokona zmiany SIWZ. 
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Pytanie 8 
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Odpowiedź 8 
 
Zamawiający dokona zmiany SIWZ. 
 
Pytanie 9  

 

Odpowiedź 9 

Zamawiający dokona zmiany SIWZ. 
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Pytanie 10 

 

 

Odpowiedź 10 

Zamawiający dokona zmiany SIWZ. 

Pytanie 11 

Odpowiedź 11 

Zamawiający dokona zmiany SIWZ. 
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Pytanie 12 

 W pkt. 14.4.3 SIWZ zasady oceny ofert wg kryterium – aspekty środowiskowe 
Zamawiający przyznaje maksymalną ilość punktów w przypadku zaoferowania 
przez wykonawcę do realizacji zamówienia 10 sztuk samojezdnych zamiatarek z 
opcją oczyszczania na mokro dla każdej części zamówienia. Zwracamy uwagę, że 
ilość ta jest zdecydowanie zbyt duża, nieadekwatna do przedmiotu zamówienia. 
Tereny objęte pracami można utrzymać w należytej czystości przy zaangażowaniu 
znacznie mniejszej liczby sprzętu. Z naszych wyliczeń wynika, że średnia 
powierzchnia do jednorazowego oczyszczenia nawierzchni utwardzonych (bo tylko 
na takich wykonywane jest oczyszczanie przy użyciu zamiatarek) w 
przedmiotowym zamówieniu to około 6500 m2 . Wydajność przeciętnej zamiatarki 
samojezdnej wynosi 7000 m2 na godzinę pracy. Z tego wynika, że średni czas 
oczyszczenia powierzchni do oczyszczenia zleconej przez Zamawiającego 
zamknie się w czasie 1 godziny (zakładając dojazd na miejsce i ewentualne 
nieprzewidziane utrudnienia) przyjmijmy, że będą to 3 godziny dla 1 zamiatarki. 
Prosimy o informację w jakim celu Zamawiający wymaga dysponowaniem przez 
wykonawcę aż tyloma zamiatarkami w celu przyznania maksymalnej ilości 
punktów? Trzeba podkreślić, że w części VIII zamówienia tj. na terenie 
Śródmieścia Zamawiający nie przewiduje w ogóle oczyszczania powierzchni 
utwardzonych, a mimo to wymaga dysponowania sprzętem w postaci zamiatarek. 
Prosimy o zmniejszenie liczby wymaganych zamiatarek dla uzyskania 
maksymalnej punktacji lub zmianę kryterium. 
 
Odpowiedź 12 
Zamawiający dokona zmiany SIWZ, jednocześnie Zamawiający informuje, iż w 
części VIII (Śródmieście) są nawierzchnie utwardzone, które będą wymagały 
utrzymania za pomocą samojezdnej zamiatarki.  

Pytanie 13 

W pkt. 14.4.3 SIWZ zasady oceny ofert wg kryterium – aspekty środowiskowe 
Zamawiający przyznaje dodatkową ilość punktów w przypadku zaoferowania przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia określonej liczby pilarek elektrycznych dla 
każdej części zamówienia. Ponadto w projekcie umowy w §10 ust. 1 lit. l 
Zamawiający przewiduje kary za każdy stwierdzony fakt nieużywania pilarek 
elektrycznych. W naszej ocenie w przypadku drzew o małych średnicach 
dostosowanie się do wymagań Zamawiającego i używanie wyłącznie pilarek 
elektrycznych nie będzie stanowiło problemu, który z pewnością pojawi się gdy 
zajdzie konieczność usunięcia drzewa o średnicy ponad 70 cm. Dostępne na 
rynku pilarki elektryczne nie mają wystarczającej mocy ani też nie są wyposażone 
w prowadnice o odpowiedniej długości, by bezpiecznie i szybko usunąć drzewo o 
dużych parametrach. Czy zamawiający dopuszcza w szczególnych przypadkach 
używanie pilarek spalinowych bez nakładania kar? 

Odpowiedź 13 

Zamawiający dokona zmiany SIWZ. 

Pytanie 14 
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Zamawiający w pkt 3.5 SIWZ na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy PZP wymaga, aby 
wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamówienia zatrudniona 
była min. 1 osoba niepełnosprawna na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w części I-VI. Zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia i formularzem cenowym prace realizowane w ramach przedmiotowych 
części zamówienia to roboty specjalistyczne polegające na wykonywaniu szeregu 
zabiegów i robót w koronach drzew (na wysokości), także frezowania i 
karczowania pni, które odbywa się przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz 
innych robót wymagających wysokiej sprawności fizycznej oraz intelektualnej. Czy 
w opinii Zamawiającego zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na stanowisku 
obejmującym wykonywanie takich prac nie będzie stanowiło zagrożenia dla 
pracownika z orzeczonym stopniem niepełnosprawności? 

Odpowiedź 14 

Zamawiający dokona zmiany SIWZ  

Pytanie 15  

Czy Zamawiający w ramach realizacji zamówienia dopuszcza stosowanie ssaw 
zbierających liście i inne zanieczyszczenia? 

Odpowiedź 15 

Tak, Zamawiający dopuszcza stosowanie ssaw zbierających liście i inne 
zanieczyszczenia. 

Pytanie 16  

W pkt 14.4.3 w uwagach (ust. 2) zamieszono informację, że wykonawca załącza 
do oferty wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykaz 
narzędzi (odpowiednio dla części zamówienia, na którą składa ofertę) – wg wzoru 
przygotowanego przez Zamawiającego stanowiącego Załącznik 6a do SIWZ. W 
dokumentach niniejszego postepowania udostępnionych przez Zamawiającego 
załącznik 6a jest załącznikiem do umowy i jest to wykaz urządzeń zabawowych i 
sportowych. Prosimy o informację czy wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, 
urządzeń technicznych stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ jest odpowiednikiem 
wskazanego powyżej załącznika nr 6a i na jakim etapie postępowania wykonawca 
winien go złożyć:  
a) czy zgodnie z pkt 7.4 SIWZ na wezwanie Zamawiającego w przypadku gdy 
oferta wykonawcy zostanie oceniona najwyżej?  
b) czy zgodnie z informacją zawartą w uwagach (pkt 14.4.3) ust.2 wykaz narzędzi 
powinien stanowić załącznik do oferty oraz być podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym? 
 
Odpowiedź 16 

Zamawiający dokona zmiany SIWZ  

Pytanie 17 
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Czy formularzach ofertowych stanowiących załącznik 2a do SIWZ dla części I-VI w 
pkt 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2 podane miary dotyczą obwodów 
drzew? 

Odpowiedź 17 

Zamawiający informuje, iż podane miary, dotyczą obwodów pni drzew. 

Pytanie 18 

Prosimy o podanie metody obliczenia ceny dla części VII – XI. Czy do ceny 
całkowitej należy wliczyć sumę formularza ofertowego dla zamówienia 
podstawowego „R”, zamówienia podstawowego „NR” oraz zamówienia 
opcjonalnego? W przypadku formularzy ofertowych dla zadań I – VI jest to jasno 
określone w treści tych formularzy. 

Odpowiedź 18 

Zamawiający dokona zmiany SIWZ. 

Zamawiający informuje, iż dla części od VII do X zamówienia w formularzu 
ofertowym  „Tabela dotyczy – zamówienia podstawowego” Wykonawca wpisuje 
łączną zsumowaną wartość z formularza cenowego z 2021 r. i 2022 r.  
stanowiącego załącznik 2g-2j z zakładki podstawa R i zakładki podstawa NR, 
natomiast w formularzu ofertowym „Tabela dotyczy – ceny prawa opcji” 
Wykonawca wpisuje wartość formularza cenowego z 2021 r. i 2022 r. 
stanowiącego załącznik 2g-2j z zakładki Opcja.  

Zamawiający informuje, iż dla części XI zamówienia w formularzu ofertowym 
„Tabela dotyczy – zamówienia podstawowego” Wykonawca wpisuje wartość z 
2021 r. i 2022 r. z formularza cenowego stanowiącego załącznik 2k z zakładki 
podstawa R , natomiast w formularzu ofertowym „Tabela dotyczy – ceny prawa 
opcji” Wykonawca wpisuje wartość z 2021 r. i 2022 r. formularza cenowego 
stanowiącego załącznik 2k z zakładki Opcja 

Pytanie 19  

Prosimy o zweryfikowanie ilości podanej dla pkt. 7 formularza ofertowego dla 
zamówienia podstawowego – Rejon 4 Widzew w okresie 01.05.2021 – 30.04.2022 
część X, w tabeli „prace bez zleceń”. Dotyczy to zasypywania dołów wykopanych 
przez psy. Zgodnie z ilością podaną w niniejszym formularzu po przeliczeniu przez 
wskazaną przez Zamawiającego jednostkę miary (100 m2) prace w 1 miesiącu 
miałby objąć prawie 500 hektarów. Jest to ilość bardzo duża w porównaniu z 
zakresami tożsamych prac w pozostałych częściach zamówienia. 

Odpowiedź 19 

Zamawiający podtrzymuje zapisy dla pkt. 7 formularza cenowego stanowiącego 
załącznik 2j dla części X. 

Pytanie 20 
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Co zamawiający rozumie pod pojęciem zamiatarka samojezdna ? czy ciągnik 
+zamiatarka z możliwością oczyszczania na mokro będzie uznawana za 
zamiatarkę samojezdną ? 

Odpowiedź 20 

Zamiatarka samojezdna to maszyna z funkcją zamiatania o samodzielnym 
napędzie, umożliwiającym samodzielne poruszanie się.  

Zgodnie z pkt. 14.5 SIWZ kryterium oceny ofert Aspekty środowiskowe – 
Zamawiający przyzna punkty za dysponowanie samojezdną zamiatarką z opcją 
oczyszczania na mokro  

Pytanie 21 

Dla części 7-11 zamawiający uznał iż posiadanie 1 szt. zamiatarki samojezdnej 
jest wystarczające do spełnienia warunku . Na jakiej podstawie i z jakich powodów 
zamawiający      faworyzuje wykonawców posiadających 10 szt. sprzętu ( 
zamiatarek samojezdnych) do wykonania zadania  ? nie na wszystkich rejonach 
jest taka sama częstotliwość zamiatania a zamawiający mimo to zamierza 
przydzielić dodatkowe punkty za 10 szt zamiatarek ( kompletnie nieuzasadnione 
ekonomicznie z uwagi na różne powierzchnie rejonów) 

Odpowiedź 21 

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.  

Pytanie 22 

Czy w przypadku zadeklarowania 10 szt. zamiatarek samojezdnych dla 1 rejonu 
wykonawca zobowiązany jest zatrudnić 10 dodatkowych osób (operatorów) ? 

Odpowiedź 22 

Zamawiający dokona zmiany SIWZ. 

Pytanie 23 

W formularzach cenowych brak tabeli sumującej cenę oferty. Czy do ceny oferty 
wliczają się prace opcjonalne które nie powinny mieć wpływu na wysokość oferty . 

Odpowiedź 23 

Zamawiający dokona zmiany SIWZ. 

Dla części od I - VI w formularzu ofertowym Wykonawca wpisuje z formularza 
cenowego stanowiącego załączniki od 2a-2f z zakładki zamówienie podstawowe 
odpowiednio kwoty z poz. C4, C5 i D7. 
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Dla części od VII do X zamówienia w formularzu ofertowym  „Tabela dotyczy – 
zamówienia podstawowego” Wykonawca wpisuje łączną zsumowaną wartość z 
formularza cenowego z 2021 r. i 2022 r.  stanowiącego załącznik 2g-2j z zakładki 
podstawa R i zakładki podstawa NR, natomiast w formularzu ofertowym „Tabela 
dotyczy – ceny prawa opcji” Wykonawca wpisuje wartość formularza cenowego z 
2021 r. i 2022 r. stanowiącego załącznik 2g-2j z zakładki Opcja.  

Dla części XI zamówienia w formularzu ofertowym „Tabela dotyczy – zamówienia 
podstawowego” Wykonawca wpisuje wartość z 2021 r. i 2022 r. z formularza 
cenowego stanowiącego załącznik 2k z zakładki podstawa R , natomiast w 
formularzu ofertowym „Tabela dotyczy – ceny prawa opcji” Wykonawca wpisuje 
wartość z 2021 r. i 2022 r. formularza cenowego stanowiącego załącznik 2k z 
zakładki Opcja. 

Pytanie 24 

Od jakiej kwoty będzie wyliczona wysokość zabezpieczenia ? co w przypadku nie 
wykonania wszystkich prac kosztorysowych składających się na cenę oferty która 
przekłada się na wysokość wniesionego zabezpieczenia. Z doświadczenia z lat 
ubiegłych wynika że wysokość oferty nie odpowiada w znacznym stopniu wartości 
wykonanych prac. 

Odpowiedź 24 

Zamawiający dokona zmiany SIWZ. 

Zamawiający informuje, iż wysokość zabezpieczenia będzie wyliczona od kwoty z 
zamówienia podstawowego. 

Pytanie 25 

Prosimy o zmianę SIWZ by jedna firma mogła składać ofertę maksymalnie na 
jedną część zamówienia z racji znacznego rozszerzenia prac w obrębie jednego 
rejonu. 

Odpowiedź 25 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 26 

Zamawiający zakazuje stosowania dmuchaw a na terenach siłowni i pól 
poliuretanowych dopuszcza wydmuchiwanie ( taki zapis w SIWZ) 

Odpowiedź 26 

Zamawiający dokona zmiany SIWZ.  

Pytanie 27  

Czy można używać dmuchaw elektrycznych ? jak nie to z jakiego powodu . Piły 
elektryczne zostały dopuszczone do stosowania 

Odpowiedź 27  



 

Urząd Miasta Łodzi  
Departament Strategii i Rozwoju  
Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. I.Skorupki 21  tel.: +48 42 638 48 88 www.uml.lodz.pl 
  90-532 Łódź tel. fax.: +48  42 638 48 77 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 

11 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania dmuchaw elektrycznych, ponieważ 
powoduje to wtórną emisję drobin zanieczyszczeń do atmosfery.  

 

Pytanie 28 

Sposób przygotowania oferty przez zamawiającego faworyzuje duże i wielkie 
przedsiębiorstwa ograniczając tym samym konkurencyjność małych firm ,  czego 
dowodem jest połączenie 10 rejonów  w 5 rejonów w zakresie utrzymania parków i 
zieleńców . Co na to zamawiający ? 

Odpowiedź 28 

Zamawiający informuje, iż zakres prac w stosunku do lat ubiegłych został znacznie 
zmniejszony m.in. o pielęgnację zieleni wysokiej, wycinkę drzew i sadzenie drzew, 
krzewów i kwiatów. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy 
SIWZ. 

 

Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego 
stanowią integralną część SIWZ. 

                                                                                 
 z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

/podpis nieczytelny/ 
Roman CIEŚLAK 

Dyrektor 
                      Wydziału Zamówień Publicznych 
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