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Burmistrz Łomianek  
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 

tel. 22 888 98 01, fax. 22 888 98 02 
 

       
        Łomianki, dnia 30.04.2020 r.  

RZP. 271.13.2020       
         
         Wykonawcy  
 
Dotyczy: RZP.271.13.2020 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Część I przedmiotu 
zamówienia –„Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek 
gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki w 2020 r.”. 
Część II  przedmiotu zamówienia - „Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych 
krzewami i bylinami przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum 
Kultury, Biblioteki Publicznej, utrzymaniu rond obsadzonych krzewami i bylinami oraz 
utrzymaniu donic kwietnikowych zawieszanych na słupach oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy Łomianki w 2020 r.”. Część III  przedmiotu zamówienia - „Wycinka, pielęgnacja, 
konserwacja i korekta drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie 
ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Łomianki”. 
Część IV przedmiotu zamówienia –„ Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na 
terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach”. Część V  przedmiotu 
zamówienia - „Wykonanie i pielęgnacja łąk kwietnych na terenie gminy Łomianki” 

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1843) przekazuje treść zapytań do 
SIWZ wraz z odpowiedziami  bez ujawniania źródła zapytania. 
 
Pyt. 1 W nawiązaniu do postępowania nr RZP.271.13.2020 pn. "RZP.271.13.2020 Utrzymanie 
zieleni w miastach i gminach: Część I, Część II, Część III, Część IV, Część V" zwracamy się z 
prośbą o informację, jaką stawkę VAT ma przyjąć Wykonawca dla części: I, II, III, V. dla części IV 
podana jest stawka VAT wynosząca 8%. 
 
Odp. Do usług zagospodarowania terenów zieleni, usług ogrodniczych należy przyjąć stawkę 
VAT w wysokości 8% . 
 
Pyt. 2 W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu numer 2020/S 068-161789 dotyczącego usług 
utrzymania zieleni chciałabym się dowiedzieć do których konkretnie podpunktów z punktu 6 
SIWZ odnosi się poniższy zapis:  
6.1.7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego Oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów?  
Z SIWZ wynika, że w I etapie składamy dokumenty:  
1.Formularz oferty,  
2.Oświadczenie – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dalej JEDZ 
3.Dokument potwierdzający wniesienie Wadium, jeśli nie zostało wniesione w pieniądzu.  
Prosiłabym o potwierdzenie, czy właściwie odczytałam zapisy SIWZ.   
Odp.2 Zgodnie z zapisami SIWZ wraz z Ofertą należy złożyć JEDZ, dokument potwierdzający 
wniesienie wadium oraz ewentualne pełnomocnictwa. Dokumenty/Oświadczenia potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
będą składane na wezwanie Zamawiającego. W niniejszym postępowaniu Zamawiający  stosuje 
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procedurę określoną w art. 24 aa ustawy Pzp, tzn. Zamawiający  najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy  Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako  najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku  uchylenia się 
wybranego Wykonawcy  od zawarcia umowy  lub  braku  wniesienia przez niego  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (jeżeli  było wymagane) Zamawiający może zbadać następną 
najwyżej ocenioną ofertę spośród pozostałych ofert. 
 
 
 
Niniejsze pismo  należy traktować jako integralną część SIWZ. 
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