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Komunikat nr 1 z dnia 2 czerwca 2021 r. 

Komisji Przetargowej w przetargu na realizację usługi wycinki drzew  

w ramach projektu pn. „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny 

inwestycyjne na obszarze byłej koksowni” 

 

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje: 

Pytanie 1 

„W związku z zapisem SIWP pkt VII ppkt 10 „Wynagrodzenie Wykonawcy wycinki zostanie 

pomniejszone o wartość wyciętych drzew i krzewów” proszę o podanie powyższej wartości”  

Odpowiedź 1 

Zamawiający informuje, iż zapis „Wynagrodzenie Wykonawcy wycinki zostanie 

pomniejszone o wartość wyciętych drzew i krzewów” został zmieniony zgodnie 

z informacją podaną w części komunikatu: ZMIANA ZAPISÓW W SIWP. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dodano załącznik nr 8 do SIWP Szacunek masy 

i wartości drewna. 

 

Pytanie 2 

„Czy opłatę wynikającą z decyzji na wycinki nr SR-277/2021 w wysokości 188 342,50zł Wykonawca 

ma uwzględnić w cenie ryczałtowej zadania?” 

Odpowiedź 2  

Opłata wynikająca z decyzji na wycinkę zostanie opłacona przez Górnośląską Agencję 

Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. i Oferent nie powinien uwzględniać jej w cenie 

ryczałtowej zadania. 

 

Pytanie 3 

„Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zmawiającemu opinię ornitologiczną, a w  przypadku 

stwierdzenia gniazd uzyskać stosowną decyzję RDOŚ dot. wymaganych czynności względem wycinki 

drzew. W przypadku braku decyzji RDOŚ należy wykonać wycinki drzew po zakończonym okresie 

lęgowym. 

Załączona do przetargu decyzja na wycinki drzew wyznacza termin na wycinki do 31.08.2021r. 

Co w przypadku, gdy ze względów przeciągającej się procedury formalnej Wykonawca nie uzyska 

w terminie 31.08.2021 decyzji RDOŚ? Zamawiający przewiduje w swoim zakresie wystąpienie 

o prolongatę decyzji na wycinkę?” 

Odpowiedź 3 

Opinia ornitologiczna jest wymagana ze względu na przeprowadzenie wycinki w okresie 

lęgowym. Zgodnie z opinią, w przypadku drzew gniazdowanych, należy uzyskać decyzje 

RDOŚ o zezwoleniu na wycinkę w okresie lęgowym. W przypadku przedłużającej się 

procedury formalnej uzyskania decyzji RDOŚ, Zamawiający przewiduje w swoim zakresie 

wystąpienie o prolongatę decyzji na wycinkę do 31.10.2021 r., czyli po okresie lęgowym.  
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ZMIANA ZAPISÓW W SIWP 

Zamawiający informuje o dokonaniu wskazanych poniżej zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Przetargu:  

 

I. zmiana w opisie przygotowania ofert 

Przed zmianą: 

Rozdział VI. Opis sposobu przygotowania ofert, ust. 1, punkt 3 

„Oświadczenie dot. sytuacji ekonomiczno – finansowej, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWP 

wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez Oferenta środków finansowych lub zdolności 

kredytowej w wysokości określonej w rozdz. IV ust. 1 pkt. 3 SIWP;” 

Po zmianie: 

Rozdział VI. Opis sposobu przygotowania ofert, ust. 1, punkt 3 

„Oświadczenie dot. sytuacji ekonomiczno – finansowej, którego wzór stanowi załącznik 

nr 4 do SIWP wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez Oferenta środków 

finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości określonej w rozdz. IV ust. 1 lit. b 

SIWP;” 

 

II. zmiana w części PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przed zmianą:  

Rozdział II. ust. 6 lit. h)  

„Wynagrodzenie Wykonawcy wycinki zostanie pomniejszone o ich wartość.” 

Po zmianie: 

Zapis usunięto 

 

III. zmiana w części OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY RYCZAŁTOWEJ 

Przed zmianą:  

Rozdział VII. ust. 9  

„Zapłata umówionego wynagrodzenia nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, 

przy uwzględnieniu, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia będzie realizowana 

w częściach: 

1) I (pierwsza) część wynagrodzenia w wysokości 90% kwoty określonej w § 7 ust. 1 Umowy 

(z uwzględnieniem rozdz. VII ust. 10 SIWP) płatna będzie na postawie faktur częściowych. 

Faktury częściowe będą wystawiane na podstawie miesięcznych częściowych protokołów 

odbioru prac wraz z załączonymi do nich dokumentami wymienionymi w § 3 ust. 2 lit. a-e 

Umowy. 

2) II (druga) część wynagrodzenia w wysokości 10% kwoty określonej w § 7 ust. 1 Umowy 

(z uwzględnieniem rozdz. VII ust. 10 SIWP) płatna będzie na podstawie faktury końcowej 

wystawionej po podpisaniu przez każdą ze stron protokołu odbioru końcowego „bez uwag”. 

Faktura wystawiona zostanie po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia, po usunięciu 
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stwierdzonych wad odbiorowych oraz dołączeniu oświadczenia Wykonawcy wycinki, 

że rozliczył wszystkie wykonane prace zgodnie z § 9 ust. 4 – 10 Umowy, ze wskazaniem, 

że jest to faktura końcowa.  

Do faktury końcowej należy dołączyć komplet niezbędnych do rozliczenia dokumentów wymienionych 

w § 3 ust. 2 lit. a-e Umowy. 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy wycinki będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę wycinki na fakturze, w terminie 30 dni od chwili doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych 

opisanych powyżej.” 

Po zmianie: 

Rozdział VII. ust. 9  

„Zapłata umówionego wynagrodzenia nastąpi zgodnie z warunkami określonymi 

w Umowie, przy uwzględnieniu, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia 

będzie realizowana na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez każdą ze stron 

protokołu odbioru końcowego „bez uwag”. Faktura wystawiona zostanie po wykonaniu 

całego przedmiotu zamówienia, po usunięciu stwierdzonych wad odbiorowych oraz 

dołączeniu oświadczenia Wykonawcy wycinki, że rozliczył wszystkie wykonane prace 

zgodnie z § 9 ust. 4 – 10 Umowy.  

Do faktury końcowej należy dołączyć komplet niezbędnych do rozliczenia dokumentów 

wymienionych w § 3 ust. 2 lit. a-e Umowy. 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy wycinki będzie płatne przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę wycinki na fakturze, w terminie 30 dni od chwili 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem 

dokumentów rozliczeniowych opisanych powyżej.” 

 

Przed zmianą:  

Rozdział VII. ust. 10 

„Wynagrodzenia Wykonawcy wycinki zostanie pomniejszone o wartość wyciętych drzew i krzewów” 

Po zmianie: 

Rozdział VII. ust. 10 

„Zamawiający wystawi Wykonawcy wycinki fakturę za drewno w wysokości 139 742,00 zł 

netto (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWP), przy czym strony zgodnie ustalają, 

że Zamawiający będzie mógł rozliczyć tę fakturę w drodze potrącenia z jakimikolwiek 

wierzytelnościami Wykonawcy wycinki względem Zamawiającego, bez względu na 

terminy wymagalności potrącanych świadczeń.” 

 

IV. zmiana TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Przed zmianą: 

Rozdział VI. Opis sposobu przygotowania ofert 

12. Podpisaną ofertę w formie papierowej należy złożyć (osobiście lub przesyłką kurierską/ pocztową) 

w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 
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Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 

ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice 

Na kopercie z ofertą należy podać: 

OFERTA W ODPOWIEDZI NA SIWP NR GAPR – NG III / 543 / 21 /W 

DOT. REALIZACJI USŁUGI WYCINKI DRZEW 

Nie otwierać przed dniem 07 czerwca 2021 r. do godz. 12:30 

13.  Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 07 czerwca 2021 roku do godz. 12:00. 

17.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 czerwca 2021 roku o godzinie 12.30.  

 

Po zmianie: 

Rozdział VI. Opis sposobu przygotowania ofert 

12. Podpisaną ofertę w formie papierowej należy złożyć (osobiście lub przesyłką kurierską/ pocztową) 

w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 

ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice 

Na kopercie z ofertą należy podać: 

OFERTA W ODPOWIEDZI NA SIWP NR GAPR – NG III / 543 / 21 /W 

DOT. REALIZACJI USŁUGI WYCINKI DRZEW 

Nie otwierać przed dniem 09 czerwca 2021 r. do godz. 12:30 

13.  Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 09 czerwca 2021 roku do godz. 12:00. 

17.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 czerwca 2021 roku o godzinie 12.30.  

 

V. zmiana terminu składania pytań 

Przed zmianą 

Rozdział XIII. Zapytania o przedmiot zamówienia 

2. Zamawiający zastrzega, że będzie udzielał odpowiedzi na zapytania Oferentów, które wpłynęły nie 

później niż do dnia 02 czerwca 2021 r. do godz. 10:00 (dotyczące treści SIWP) w formie 

komunikatów ogłoszonych w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz 

na stronie internetowej www.gapr.pl. Odpowiedzi na zapytania Oferentów zostaną udzielone 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.  

Po zmianie: 

Rozdział VI. Zapytania o przedmiot zamówienia 

2. Zamawiający zastrzega, że będzie udzielał odpowiedzi na zapytania Oferentów, które wpłynęły nie 

później niż do dnia 07 czerwca 2021 r. do godz. 10:00 (dotyczące treści SIWP) w formie 

komunikatów ogłoszonych w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz 

na stronie internetowej www.gapr.pl. Odpowiedzi na zapytania Oferentów zostaną udzielone 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.  

 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
http://www.gapr.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
http://www.gapr.pl/
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VI. zmiana  w spisie załączników SIWP 

Przed zmianą: 

Rozdział XVI. Spis załączników SIWP 

Załącznik nr 5 – Umowa na realizację usługi wycinki drzew (wzór), , 

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (wzór), 

Po zmianie: 

Rozdział XVI. Spis załączników SIWP 

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (wzór), (zmiana) 

Załącznik nr 6 – Umowa na realizację usługi wycinki drzew (wzór), (zmiana) 

Załącznik nr 8 – Szacunek masy i wartości drewna. (dodano) 

 

VII. zmiana dot. oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty 

Przed zmianą: 

Rozdział IX. Ust. 2 pkt. 6) 

”Po zakończeniu licytacji, ceny poszczególnych składników zwycięskiej oferty, określone w Formularzu 

Ofertowym, zostaną zmienione przez Oferenta w terminie wskazanym przez Zamawiającego.” 

Po zmianie: 

Rozdział IX. Ust. 2 pkt. 6) – usunięto. 

Numeracja kolejnych punktów została zmieniona odpowiednio. 

 

VIII. zmiany  w Formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SIWP 

Przed zmianą: 

„Świadoma/y odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

oświadczam, że: 

[…] 

7. przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna  

do końca realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń 

o podwyższenie ceny lub dodatkowe wynagrodzenie w trakcie realizacji umowy na realizację usługi 

wycinki drzew, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWP nr GAPR – NG III / 543 / 21 / W 

ani po jej zakończeniu,” 

Po zmianie: 

„Świadoma/y odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

oświadczam, że: 

[…] 

7. przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna  

do końca realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń 
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o podwyższenie ceny lub dodatkowe wynagrodzenie w trakcie realizacji umowy na realizację usługi 

wycinki drzew, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWP nr GAPR – NG III / 543 / 21 / W 

ani po jej zakończeniu,” 

 

Dodaje się pkt. 20: 

20. przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż wartość drewna do pozyskania wskazana w załączniku 

nr 8 do SIWP jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie będzie 

uprawniony do zgłaszania roszczeń o podwyższenie / obniżenie tej wartości w trakcie realizacji 

umowy na realizację usługi wycinki drzew, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWP nr GAPR 

– NG III / 543 / 21 / W ani po jej zakończeniu, 

 

Usuwa się tabelę pn.: USZCZEGÓŁOWIENIE CENY 

 

IX. zmiany w umowie na realizację usługi wycinki drzew – załącznik nr 6 

Wprowadza się nowy wzór umowy zmieniony w: 

1) § 3 ust. 1 pkt. 1.2 lit. od i) do n) – po zmianie: 

a) wykonawca wycinki do czasu wywozu z terenu inwestycji odpowiedzialny jest za:  

o prawidłowe zeskładowanie drewna w sposób zgodny z Warunkami technicznymi – 

Drewno średniowymiarowe Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019 r. oraz innymi rozporządzeniami wymaganymi 

prawem (jeśli dotyczy), 

o zabezpieczenia drewna, w tym przed kradzieżą. 

b) zamawiający nie odpowiada za ilość i stan składowanego drewna na terenie inwestycji. 

Wyłącznie na Wykonawcy wycinki ciąży odpowiedzialność za jego prawidłowe 

zabezpieczenie przed osobami postronnymi.  

c) drzewa i krzewy posiadające wartość po ścięciu należy zeskładować w przybliżonej 

lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1.3 do SIWP a następnie wywieźć poza teren 

inwestycji.  

d) poprzez wycinkę drzew i krzewów rozumie się pozostawienie w miejscu występowania 

drzew i krzewów maksymalnie 5 cm pni licząc od podłoża. Pozostałości należy 

zeskładować i wywieść poza granicę inwestycji a teren zagrabić / oczyścić z drobnych 

pozostałości.  

e) ze względu na konieczność przeprowadzenia wycinki w okresie lęgowym należy: 

-  prowadzić dokumentację fotograficzną terenu, na którym realizowana będzie 

przedmiotowa usługa, 

-  prowadzić nadzór ornitologiczny przy wycinanych drzewach, w tym przedstawić na 

koniec inwestycji opinię ornitologiczną całości przedsięwzięcia,  

- w przypadku stwierdzenia gniazda (gniazd) na drzewie (drzewach) – uzyskać 

stosowną decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dot. wymaganych 

czynności względem wycinki drzew; w przypadku braku decyzji RDOŚ dokonać wycinki 

drzewa (drzew) po zakończonym okresie lęgowym, 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/zaacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_54_z_dn._29.09.2020_r._-_errata.pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/zaacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_54_z_dn._29.09.2020_r._-_errata.pdf
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f) teren po wycince należy uporządkować. 

2) § 3 ust. 2 lit. a) – po zmianie: 

a) „sporządzania częściowych protokołów odbioru wykonanych prac pozwalających na 

identyfikację wykonanych prac według wskazanych obszarów. Protokoły muszą zostać 

podpisane przez Wykonawcę wycinki lub inną osobę upoważnioną z ramienia Wykonawcy 

wycinki oraz zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,” 

3) § 3 ust. od 4 do 10 – po zmianie: 

Usunięto ustęp 4, 5, 6.  

Numeracja kolejnych punktów została zmieniona odpowiednio. 

Dodano ustęp 10: 

„10. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu drewna w cenie wskazanej w załączniku nr 

8 do SIWP.” 

4) § 7 ust. 6 – po zmianie: 

„6. Zamawiający wystawi Wykonawcy wycinki fakturę za drewno w wysokości 139 742,00 zł netto 

(zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWP), przy czym strony zgodnie ustalają, że Zamawiający będzie 

mógł rozliczyć tę fakturę w drodze potrącenia z jakimikolwiek wierzytelnościami Wykonawcy 

wycinki względem Zamawiającego, bez względu na terminy wymagalności potrącanych 

świadczeń.” 

5) § 8 ust. 1 – po zmianie: 

„1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi zgodnie z warunkami określonymi 

w Umowie, przy uwzględnieniu, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia będzie 

realizowana na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez każdą ze stron protokołu 

odbioru końcowego „bez uwag”. Faktura wystawiona zostanie po wykonaniu całego przedmiotu 

zamówienia, po usunięciu stwierdzonych wad odbiorowych oraz dołączeniu oświadczenia 

Wykonawcy wycinki, że rozliczył wszystkie wykonane prace zgodnie z § 9 ust. 4 – 10 Umowy. Do 

faktury należy dołączyć komplet niezbędnych do rozliczenia dokumentów wymienionych w § 3 ust. 

2 lit. a-e Umowy.” 

6) § 10 ust. 1 – po zmianie: 

„1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wycinki wnosi: 

a. weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla na kwotę 140 tys. zł składany 

przez Wykonawcę wycinki w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy 

oraz  

b. zabezpieczenie w wysokości 5% ceny brutto wskazanej w § 7 ust. 1 co stanowi kwotę 

……………………………  zł (słownie: ………………….…………………………………………………………), 

w formie: pieniężnej (przelew bankowy)/ gwarancji ubezpieczeniowej/ gwarancji bankowej*1.” 

 

 

 
1* Niewłaściwe skreślić 


