
 

 

Znak sprawy: 10/PN/2020                             
 Warszawa, dnia 26.03.2020 r. 

 
Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 10/PN/2020 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: „Konserwacja, interwencyjne uzupełnianie, demontaż, przechowanie i montaż zimowych 
zabezpieczeń roślin chroniących przed zimowym zasoleniem w pasach drogowych dróg 
krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy”. 
  
 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 
Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuję treść 
pytań wraz z wyjaśnieniami: 

 
Pytanie 1: 
W warunkach technicznych wskazane jest, że demontaż mat ma się odbywać  w bezdeszczowe dni,  w 
przypadku opadów deszczu czy zostanie przesunięty termin zakończenia prac? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, iż  trakcie opadów deszczu należy demontować maty PE (zgodnie z pkt. 1.2 zał. nr 
2 do umowy maty PE przed demontażem należy umyć wodą z detergentem biodegradowalnym myjką typu 
karcher). W sytuacji wystąpienia opadów gdy pozostaną do zdemontowania tylko maty słomiano-foliowe, 
Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego w jakich lokalizacjach nie jest możliwe wykonanie prac, 
zgodnie z warunkami technicznymi. Zamawiający w takim przypadku wstrzyma prace do odwołania. 
 
 
Pytanie 2: 
Zamawiający przyjął, że każdego roku będzie do utylizacji ok. 2000 mb mat słomiano-foliowych nie zostały 
ujęte maty z PE, które też ulegają zniszczeniu np. przy wypadkach samochodowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż utylizacja mat dotyczy mat słomiano-foliowych i PE. Zamawiający zmienił zapis 

dotyczący utylizacji (zał. 1 i zał. 2 do wzoru umowy) 

 

Pytanie 3  

Czy Zamawiający dostarczy nowe maty w zamian za maty, które zostaną zutylizowane? W zakresie 

ilościowym w każdym roku podana jest wielkość 27235 mb demontażu i montażu mat, pomimo dwukrotnej 

utylizacji po ok. 2000 mb każdego roku. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zakupu nowych mat. Wskazana ilość do utylizacji jest ilością maksymalną jaką 

planuje się do utylizacji. Jej wielkość może być znacznie mniejsza, obecnie niemożliwa do określenia. Dlatego 

zakłada się maksymalne ilości dla przechowania, montażu i konserwacji, które ulegną odpowiedniemu 

zmniejszeniu po utylizacji. W związku z powyższym wszystkie prace rozliczane będą kosztorysowo. 

 

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