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im. gen. Władysława Andersa 

w Białymstoku 

ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok  

tel. 85 742-12-13 

fax 85 742-29-23 

www.zst.bialystok.pl  
e-mail: szkola@zst.bialystok.pl  
 

ZP-2/ZST/16 

 

Do zainteresowanych 

        Oferentów 

 Zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), w związku z postępowaniem 

przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dozór terenu i obiektów 

jak też ochrona fizyczna mienia i osób przebywających w kompleksie Zespołu Szkół 

Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku w nawiązaniu do przesłanych 

pytań wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

Pyt.:  

 „(…) w podpunkcie 15 Zamawiający napisał ,,pielęgnowanie zieleni na posesjach przy 

użyciu sprzętu Zamawiającego oraz zamiatanie i odśnieżanie pieszych ciągów 

komunikacyjnych, łącznie z przyległymi do posesji''. 

 1. Jaki zakres usług porządkowych na posesji obejmują usługi pielęgnacji terenów zielonych, 

sprzątania i odśnieżania ? Proszę sprecyzować co Zamawiający rozumie pod słownictwem 

,,pielęgnacja zieleni'' ? 

2. Oraz proszę podać w przybliżeniu ilość w metrach kwadratowych wielkości powierzchni 

objętych w/w usługami? 

3. Czy usługi porządkowe na posesji tj. pielęgnacja terenów zielonych, sprzątanie 

i odśnieżanie nie powinny być ujęte oddzielnie do wyceny do przetargu ze względu na inna 

stawkę podatku VAT?  

4. Czy w związku z Projektem ustawy z dnia 15 stycznia 2016r. o zmianie ustawy 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, 

Zamawiający przewiduje wprowadzenie zapisów dot. zmian do umowy uwzględniających 

zmianę wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu ustalenia w/w ustawą min. stawki 12,00 zł 

za każdą godz. pracy osób wymienionych w ART. 1.3 projektu ustawy jw.? Wnoszę 

o wprowadzenie do umowy zapisu regulującego powyższa kwestię.” 
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Odp.:  

1. Na terenach zewnętrznych – czyli poza ogrodzeniem kompleksu szkolnego – przy 

ul. Grunwaldzkiej 18 nie przewiduje się ww. usług, zaś przy ul. Stołecznej 21 

przewiduje się (na zewnątrz): do odśnieżania – 29 m
2
, do sprzątania – 132 m

2
.  

Pielęgnacja terenów zielonych dotyczy utrzymania czystości trawnika o łącznej 

powierzchni 123 m
2
, w szczególności grabienie trawnika i usuwaniu m.in. liści, 

śmieci. 

2. j.w. 

3. Z uwagi na druk Formularza ofertowego w którym uwzględniono jedynie cenę 

brutto ogółem i wartość ogólną za 1 godz. usługi, nie przewiduje się wydzielenia grup 

cenowych. 

4. Art. 142 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) precyzuje wymagania stawiane Zamawiającemu 

w odniesieniu do umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.  

Zamawiający celem dostosowania swych potrzeb do nowych warunków – jakie będą 

obowiązywały w niedalekiej przyszłości – określił w obecnym postępowaniu 

przetargowym krótszy czas realizacji zamówienia. Powyższe pozwoli – również 

w niedalekiej przyszłości – dokonać zamówienia z uwzględnieniem nowych wymagań 

wynikających z planowanych zmian o których mowa w powyższym pytaniu. Z tego 

też tytułu Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia oferowanego 

w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. 
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