
 

 

Znak sprawy: 66/PN/2021               Warszawa, dnia 20.07.2021 r. 
 

Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 66/PN/2021 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: Ukwiecenie sezonowe kwietników i donic w pasach drogowych. 
 

KOMUNIKAT NR 1 
 

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 
Dlaczego w pozycji kosztorysowej dotyczącej prac-porządkowych przez 1 miesiąc dla cz. I 
i II zamówienia, w okresie od 1 grudnia do 31 marca (4 miesiące) pojawiają się krotności 
18 lub 16 razy, a kosztorysie dla cz. III w okresie od 1 grudnia do 28 lutego (3 miesiące) 
jest krotność 51 razy? 
 
Warunki techniczne dla prac porządkowych mówią także o wykonywaniu tych prac przez 
1 miesiąc. 

Odpowiedź: 
Odp. pozycji kosztorysowej prac-porządkowych przez 1 miesiąc dla: 
 

1. cz. I i II zamówienia, w okresie od 1 grudnia do 31 marca (4 miesiące) jest 
krotności 18 -16 razy (Zamawiający przewiduje prace porządkowe ok. 2 razy w 
tygodniu w rozliczeniu miesięcznym)  

2. cz. III w okresie od 1 grudnia do 28 lutego (3 miesiące) jest krotność 51 razy, 
która została wypisana omyłkowo. W związku z tym Zamawiający zmienia 
krotności w następujący sposób: 

 Prace porządkowe przez 1 miesiąc w okresie od 1 grudnia do 28 lutego z 51 razy 
zmienia na 26 razy ( Zamawiający przewiduje prace porządkowe 2 razy w 
tygodniu) w rozliczeniu miesięcznym. 

Prace porządkowe przez 1 miesiąc od 1 marca do 30 listopada z 64 razy zmienia na 89 
razy (W związku ze wzmożonym ruchem ulicznym przy Dworcu Centralnym i Centrum 
Handlowym w okresie wakacyjnym, Zamawiający przewiduje prace porządkowe w 
rozliczeniu miesięcznym 2 razy w tygodniu oraz 3 razy w tygodniu w okresie od połowy 
czerwca do końca sierpnia). 

W związku z powyższym zmianie ulegają załącznik nr 1 do SWZ- warunki techniczne 
wykonania umowy oraz załącznik nr 3C do SWZ – kosztorys część III. 



 
 

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy 
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

 

 

Załączniki: 

- załącznik nr 1 do SWZ- warunki techniczne wykonania umowy -zmiana 20.07.2021 

- załącznik nr 3C do SWZ – kosztorys część III-zmiana 20.07.2021. 
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