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Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
/wszyscy/
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Wykaszanie traw i porostów na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu
Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego.”. Postępowanie umieszczone
w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.21.2019.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”). Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje
następującego wyjaśnienia treści SIWZ.
Pytanie z dnia 24.06.2019 r.:
Mam pytanie dotyczące usługi utrzymania terenów zielonych nr referencyjny SZC.WOP.260.21.2019. Czy
potrzebne jest ubezpieczenie OC , czy jeżeli jestem zainteresowany całością zamówienia to mogę złożyć ofertę
na całość czy na poszczególne zadania częściowe.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 SIWZ (Warunki udziału w postępowaniu)
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
minimum 10.000 zł na każde zadanie częściowe.
Ponadto Zamawiający wyjaśnia iż, zgodnie z rozdziałem III ust. 10 SIWZ dopuszcza się możliwość
składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca na zadania częściowe od A do F może złożyć ofertę na
dowolną ilość zadań częściowych. Zamawiający wskazuje, iż jednemu wykonawcy udzieli zamówienia na
dowolną ilość zadań częściowych. Oferta złożona na dane zadanie musi obejmować wykonanie usługi
w zakresie wszystkich nieruchomości wymienionych w tabeli tworzące dane zadanie częściowe.

Zgodnie z rozdziałem XIII ust. 7 SIWZ każdy wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. Zamawiający
zaleca skorzystanie z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
Jeśli Wykonawca skalda ofertę na kilka lub wszystkie zadania częściowe zobowiązany jest podać na
formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) cenę dla każdego z zadań częściowych.
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