
Dotyczy: „Bieżąca obsługa w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni, dróg i chodników 

będących w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku” 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” informuje, że w dniu 23.11.2020r. wpłynęły pytania dotyczące 

ww. postępowania przetargowego. 

Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami 

 

Pytanie nr 1 

Jaką maksymalną powierzchnię przyjąć do wyceny pozycji 7 w tabeli z Załącznika nr 1? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zaznaczonymi działkami w załączniku nr 3. 

Pytanie nr 2 

Jaką maksymalną ilość drzew, krzewów, żywopłotów, róż i bylin kwiatowych przyjąć do wyceny 

pozycji 8 w tabeli z Załącznika nr1? 

Odpowiedź: 

Maksymalna ilość drzew – 50szt.; maksymalna ilość krzewów, żywopłotów, róż i bylin kwiatowych – 

5 tyś. sztuk na sezon. 

Pytanie nr 3 

Jaką maksymalną objętość gratów i rupieci przyjąć do wyceny pozycji nr 15 w tabeli z Załącznika nr 

1? 

Odpowiedź: 

Do 5m³ z jednego miejsca. 

Pytanie nr 4 

Dotyczy pozycja nr 11 z tabeli z Załącznika nr 1. Czy przy wycenie tej pozycji uwzględniać tereny 

ogródków działkowych przy ul. Jastrzębskiej i Węglowej? 

Odpowiedź: 

Pozycja dotyczy całego terenu administrowanego przez Spółdzielnię. 

Pytanie nr 5 

Dotyczy pozycja nr 11 z tabeli z Załącznika nr 1. Zakładając, że pozycja nie dotyczy działek to i tak 

zastanawiamy się czy przyjąć do wyceny wszystkie drzewa na wszystkich pozostałych zasobach 

Odpowiedź: 

Pozycja dotyczy wszystkich drzew przynależnych do zasobów Spółdzielni. 

Pytanie nr 6 

Piszecie Państwo, że przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Cena 100%. O jaką cenę chodzi? Wydaje nam się, że zgodnie ze wzorem umowy §5, pkt.1 chodzi o 



pozycje wynagrodzenia ryczałtowego za usługi sprzątania wykonywane zgodnie z harmonogramem 

(poz. 1,2,9,10,14,14a). Czy dobrze się domyślamy? 

Odpowiedź: 

Spółdzielnia będzie kierować się następującym kryterium cenowym przy ocenie ofert: 

80% wynagrodzenie ryczałtowe za usługi sprzątania wykonywane zgodnie z harmonogramem 

(poz.1,2,9,10,14,14a) 

20% wynagrodzenie ryczałtowe za usługi realizowane „wg potrzeb” (poz.3,4,5,6,7,8,11,12,13,15,16) 

(Cmin/C)x80pkt.+(Cmin/C)x20pkt., gdzie: 

Cmin – cena w ofercie z najniższą ofertą 

C – cena w ofercie ocenianej 

Łączna punktacja oferty będzie stanowić sumę punktów przyznanych ofercie w powyższych 

kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów. 

 

 

 


