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Dotyczy : wyjasnienia tresci SIWZ dla przetargu nieograniczonego na uslugi pn:
.. Biezqce utrzymanie zieleni miejskiej ..

Zwracam si z uprzejmq prosbq 0 wyjasnienie poniiszyeh wqlpliwosei dolyezqeyeh
1/ obliezenia eeny za uslug
Zar6wno bowiem zapisy

(zgodnie ze wzorem formularza oferty )

SIWZ pkl8 ( sir 6 )

Wykonawca bfidzie Swiadczyl uslugi stanowiqce przedmiot zam6wienia od dnia zawarcia umowy w

sprawie niniejszego zamowienia pub/icznego do dnia 31.12.2010 roku

jak i 33 us!. 1 ppkl 5 ( sir 18 ) w zwiqzku z !l 3 us!. 1 projeklu umowy
Termin wykonania niniejszej umowy - ad dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zam6wienia
pUblicznego do dnia 31. 12.2010r.
nie okreslajqjednoznaeznie czasookresu swiadezenia uslugi.

A ma to istotne znaezenie dla poprawnosei obliezenia wymaganej od wykonawey eeny miesieznej.
Prosz zalem 0 podanie przez i1e miesiey wykonawca ma podzielie een Iqezna aby wyliezyc
wynagrodzenie miesiezne? Oraz ezy eena Iqezna winna stanowie iloraz wynagrodzenia
miesieznego i Iiezby miesiey podanyeh przez Zamawiajqeego ?
2/ Czslotliwosei koszenia trawy
Z zapisu pkt 2 Tomu III ( opis przedmiotu zam6wienia ) wynika ,ie Zamawiajqey wymaga aby
wszystkie ezynnosei zwiqzane z utrzymaniem zieleni ( a wie obejmujqee r6wniei koszenie trawy )
wykonywane byly nie rzadziej nii raz w tygodniu.
Zas pkt 3 stanowi 0 bieiqeym koszeniu trawy eelem niedopuszezenia do jej przerostu powyiej 7-9
em.

Prosz zalem 0 wyjasnienie ezy Wykonawca ma obowiqzek koszenia trawy 1 x na tydzieli ,
niezaleinie ad jej wysokosci? Czy lei ezslotliwose koszenia ma zapewnic , aby trawa nie byla
wyisza ad wymaganej i bye dostosowana do okresu wegetaeyjnego. Umowa obejmuje bowiem
r6wniei miesiqee jesienne ?
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Dotyczy: WyjaSnienia tresci SIWZ przetargu na bieZltce utrzymanie zieleni miejskiej.

W odpowiedzi na Paitstwa pismo dotyczqce wyjaSnienia tresci SIWZ przetargu na "BieZltce
utrzymanie zieleni miejskiej", Urzqd Miasta i Gminy w Myslenicach informuje:
Ad I) Do obliczenia ceny nalezy Przyjllc 10-cio miesic;czny okres wykonywania ustug.
Cena

htczna

powiona

stanowic

iloczyn

wynagrodzenia

miesic;cznego

liczby

przepracowanych miesic;cy.
Ad 2) Zapis w

pkt 2 Tomu III SIWZ stanowillcy, ze czynnosci obejmujllce zakres rzeczowy

opisany w pkt 3 muszq byc wykonywane nie rzadziej niz raz w tygodniu nie dotyczy
obowi

koszenia

trawy.

W

tym

przypadku

istotnym

jest

niedopuszczenie

do

przerostu trawy na wysokosc powyzej 9 cm.
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