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Ruda Śląska, dnia 20 stycznia 2019 roku

Odpowiedź na pytania

Dot. zamówienia o nazwie: „Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni
w pasach drogowych dzielnicach: Wirek, Bielszowice, Halemba, Godula, Orzegów, Ruda, Kochłowice,
Bykowina, Nowy Bytom, Chebzie w Rudzie Śląskiej”
W związku z otrzymanymi w dniu 9 stycznia 2020 roku pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków
od jednego z Wykonawców, działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, udzielamy odpowiedzi podając poniżej treść pytań Wykonawcy
i wyjaśnienia Zamawiającego:
Pytanie nr 1:
PYTANIE DOTYCZY ZAŁĄCZNIKA NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY. PROSZĘ OKREŚLIĆ - W JAKICH TERMINACH I
NA JAKICH POWIERZCHNIACH BĘDZIE PIERWSZE I DRUGIE KOSZENIE TRAWY
Odpowiedź do pytania nr 1:
Zgodnie z zakresem prac, o których mowa w załącznikach od nr 1.1 do 1.5. do SIWZ, koszenie trawników
wykonywane jest w miesiącach maj – wrzesień lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego. Precyzując
powyższy zapis, pierwsze koszenie odbędzie się na wszystkich terenach wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia w okresie od końca kwietnia do czerwca 2020 roku. Dokładny termin uzależniony jest jednak od
warunków atmosferycznych i okresu wegetacji roślin.
Drugie koszenie odbędzie na około 70-90 % terenów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w okresie
od czerwca do lipca 2020 roku, a na pozostałych około 10-30 % w miesiącu sierpniu 2020 roku. Powyższe
terminy uzależnione będą również od harmonogramu imprez i wydarzeń na terenie Miasta Ruda Śląska.
Harmonogram drugiego koszenia zależny będzie także od terminowości wykonania pierwszego koszenia.
Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać o udzielenie
zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu. Treść wyjaśnień nie zmienia treści SIWZ

Otrzymują:
1.
2.

Adresat
Kopia – OZ
Sporządził: Joanna Szykowska
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