
 

 

 

Kielce, 14.07.2022 r. 

A-II.271.21.2022 
 

 
 
Wykonawcy 
 
 
 
 
 
Dotyczy: 

 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zieloną rewitalizację 
zabytkowego śródmieścia Kielc 

 
 

Pytania do SWZ, odpowiedzi, zmiana SWZ, zmiana terminu składania ofert 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w imieniu Zamawiającego przedstawiam treść 
pytań Wykonawców, jakie wpłynęły w dniach 06.07.2022 r. i 11.07.2022 r., odpowiedzi Zamawiającego 
oraz dokonuję zmiany SWZ w sposób niżej wskazany: 

PYTANIE 1: 
W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych 
w dokumentach będących częścią postepowania przetargowego, proszę o wskazanie jaka jest 
kolejność hierarchii ważności dokumentów, zaczynając od tych najważniejszych? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający przygotował dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu z zachowaniem 

szczególnej staranności, co powinno wyeliminować możliwość występowania sprzecznych czy 

wzajemnie się wykluczających postanowień zawartych w tych dokumentach. W przypadku gdy takie 

rozbieżności pomimo wszystko występują, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego, 

w trybie przewidzianym przez art. 284 ust. 1 Prawa zamówień publicznych o wyjaśnienie treści SWZ 

w kontekście dostrzeżonych sprzeczności. 

PYTANIE 2: 
W przypadku zawarcia w dokumentach zamówienia zgodnie z brzmieniem art. 99 ust. 5 opisu 
charakteryzującego produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, prosimy 
o wskazanie kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że w SWZ zostały określone minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, 
użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane 
przez Wykonawcę bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 



2 
 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę. 
 
PYTANIE 3: 
Jaką stawkę VAT zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu? Roboty obejmują roboty 
budowlane jak i zieleń. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że sposób obliczania ceny został podany w rozdziale XXII SWZ. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, określenie 
i stosowanie właściwej stawki podatku VAT jest obowiązkiem podatnika VAT będącego sprzedawcą 
towarów lub usług. 

PYTANIE 4: 
Prosimy o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 4% na 2%. Obniżenie 
zabezpieczenia pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, dzięki czemu postępowanie 
stanie się bardziej konkurencyjne. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający pozostawia zapis dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania umowy w SWZ bez 
zmian. 

PYTANIE 5: 
W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego pn. "Zielona rewitalizacja zabytkowego 
śródmieścia Kielc" prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w Rozdziale 
X  pkt 1 ppkt 1.4.1 Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy z: 
 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich siedmiu lat 
liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 roboty budowlane, 
każda o wartości min. 2 000 000 zł brutto, z zakresu budowy, przebudowy, rozbudowy otwartych 
przestrzeni publicznych o charakterze placu, skweru, których elementem była komponowana zieleń: 
 
na: 
 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich ośmiu lat 
liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 roboty budowlane, 
każda o wartości min. 1 500 000 zł brutto, z zakresu budowy, przebudowy, rozbudowy otwartych 
przestrzeni publicznych o charakterze placu, skweru, których elementem była komponowana zieleń: 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w sposób następujący: 
Punkt 1.4.1 rozdz. X otrzymuje brzmienie: 
„1.4.1. Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy: 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich ośmiu lat 
liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 roboty budowlane, 
każda o wartości min. 1 500 000 zł brutto, z zakresu budowy, przebudowy, rozbudowy otwartych 
przestrzeni publicznych o charakterze placu, skweru, których elementem była komponowana zieleń: 
Uwaga! 
1. Dla potrzeb oceny spełniania warunku opisanego w pkt 1.4.1., jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach 
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za 
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podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu zamieszczenia ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 
2. Pod użytymi w SWZ pojęciami: 
➢ „budowa” - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 
➢ „przebudowa” - należy rozumieć definicję określoną w art. 3 pkt. 7a „Prawo Budowlane”; 
➢ „rozbudowa” - należy rozumieć rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już obiektu 
budowlanego. Po przeprowadzeniu rozbudowy obiektu budowlanego, zwiększa się jego powierzchnia zabudowy (i 
powierzchnia użytkowa).” 

Punkt 2.2. rozdz. XI otrzymuje brzmienie: 
„2.2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat, liczonych 
wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, 
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; 
Uwaga! 

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi 

wykonawcami, wykaz, o którym mowa wyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten 

bezpośrednio uczestniczył.” 

 
W związku z powyższym zmianie ulegnie termin składania ofert oraz okres związania ofertą – punkt 1. 
rozdz. XVII SWZ otrzymuje brzmienie: 
„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia 23.08.2022 r., przy czym pierwszym dniem 
terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
Punkt 1 rozdz. XXI SWZ otrzymuje brzmienie: 
„1. Ofertę należy złożyć do dnia 25.07.2022 r. do godz. 12:00.” 
Punkt 2 rozdz. XXI SWZ otrzymuje brzmienie: 
„2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.07.2022 r. o godz. 13:00.” 
 
Jednocześnie informuję, iż udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi są wiążące, a zatem odpowiedzi 
powodujące zmianę treści SWZ należy traktować jako jej zmianę dokonaną w trybie art. 286 ust. 1 Pzp. 
 
Niezależnie od powyższego Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w sposób następujący: 
1. Określenie przedmiotu postępowania, zawarte na stronie tytułowej Specyfikacji, otrzymuje 
brzmienie: 
„Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. 
Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą”. 
2. Punkt 1 rozdz. III otrzymuje brzmienie: 
„1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Zielona rewitalizacja 
zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. 
Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą, w czterech lokalizacjach na terenie Miasta Kielce: Skwer 
im. I. Sendlerowej, Rynek, ul. Bodzentyńska wraz z pl. Św. Wojciecha oraz teren przed dawną synagogą 
(aleja IX Wieków Kielc). Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
1.1 dla lokalizacji - Skwer im. I. Sendlerowej, Rynek, teren przed dawną synagogą: 
1.1.1. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie z zakresem określonym 
programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami i wytycznymi, opiniami w tym zaleceniem 
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która umożliwi uzyskanie przez 
Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia 
zamiaru budowy lub innych wymaganych prawem zgód na prowadzenie robót budowlanych; 
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1.1.2. wykonanie robót budowlano-montażowych oraz prac w zakresie zieleni na podstawie 
opracowanej dokumentacji; 
1.1.3. sprawowanie nadzoru autorskiego.” 
3. Formularze stanowiące załączniki nr 1, 2a, 2b, 7 i 8 do Specyfikacji otrzymują nowe brzmienie, 
uwzględniające zmianę wskazaną w pkt 1. Nowe wersje ww. formularzy stanowią załączniki do 
niniejszego pisma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do SWZ po zmianie z dnia 14.07.2022 
2. Załącznik nr 2a do SWZ po zmianie z dnia 14.07.2022 
3. Załącznik nr 2b do SWZ po zmianie z dnia 14.07.2022 
4. Załącznik nr 7 do SWZ po zmianie z dnia 14.07.2022 
5. Załącznik nr 8 do SWZ po zmianie z dnia 14.07.2022 

z up. PREZYDENTA MIASTA 
 (-) 

Szczepan Skorupski 
SEKRETARZ MIASTA 


