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Gmina Rewal       Rewal, 2011-05-6 
ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 

 
 

Znak sprawy: ID.271.12.01.2011    WYKONAWCY 
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „DOSTAWA MATERIAŁU 
ROŚLINNEGO DO NASADZE Ń W GMINIE REWAL 
       
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej Ustawa) Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy w sprawie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o zamówienie 
publiczne: 
 
Zapytanie: 
  
1 Czy w sytuacji niedostępności niektórych roślin w pojemnikach zamawiający dopuszcza 
dostarczenie ich przez wykonawcę wykopanych z gruntu z bryłą korzeniową poza sezonem 
wegetacyjnym? 
  
  
Odpowiedź: . Tak, ale tylko w przypadku, gdy termin realizacji załoŜenia będzie w okresie 
jesiennym. 
 
Zapytanie: 
Proszę o udzielenie kilku odpowiedzi 
1. w jakich mniej więcej ilościach (szt.)  i terminach mają być dostawy 
2. czy dysponują państwo magazynem gdzie moŜna by było dostarczyć więcej towaru 
3. impatiens (waleriana czy new guinea) 
4. kiedy pierwsza dostawa materiału 
5. w jakich wielkościowych doniczkach maja być kwiaty 
 
 
Odpowiedź: . 
1. Ilości dostarczanych roślin są uzaleŜnione od realizacji zadań (jeŜeli chodzi o rośliny 
jednoroczne i byliny jesteśmy w stanie przyjąć jednorazowo dostawę w ilości max. 5 
000szt.). Terminy dostaw są rozłoŜone w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 
30.06.2011r. dla części B i do dnia 31.10.2011r. dla części A. 
2.Nie 
3.Impatiens New Guinea 
4.Pierwsza dostawa materiału nastąpi po podpisaniu umowy 
5.Kwiaty naleŜy dostarczać w donicach P (poniŜej 2 litry) dostosowanych do wielkości 
rośliny najmniejsze P9. 
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Zapytanie:  
Proszę o odpowiedzi na pytania, mające na celu minimalizacje wszelkich kosztów: 
- w jakim terminie mają być zrealizowane dostawy (czy przewiduje się równieŜ okres letni)? 
- czy moŜna oferować rośliny kopane z bryłą, jeŜeli termin realizacji zlecenia przypadnie w 
sezonie jesiennym (od połowy września)? 
- ile przewiduje się transportów tj. sukcesywnych dostaw? 
- czy naleŜy przygotować i wysłać do Państwa arkusz z cenami kaŜdej rośliny z osobna, czy 
wystarczy podanie ogólnej kwoty zlecenia netto i brutto tak jak wymaga tego załącznik nr 1 do 
SIWZ? 
  
Odpowiedź” 
-dostawy będą realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2011r. dla części B i 
do dnia 31.10.2011r. dla części A. 
-tak 
-precyzyjne określenie ilości dostaw nie jest moŜliwe (szacunkowo dla części A ok. 15 
dostaw, dla części B ok. 20 dostaw) 
-w załączniku nr 1 do SIWZ naleŜy podać kwoty wymagane w formularzu i moŜna załączyć 
arkusz z cenami kaŜdej rośliny, ale nie jest to wymagane 

 

 

 

Za Zamawiającego  

Sekretarz Komisji Przetargowej 

 

Tomasz Bartkowski. 

 
 
 
 


