Znak sprawy: 78/PN/2021

Warszawa, dnia 06.10.2021 r.
Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 78/PN/2021

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: „Utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych,
wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy oraz na terenach położonych
wzdłuż cieków i kanałów w m.st. Warszawie”.

KOMUNIKAT NR 2

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Czy zamawiający dopuszcza spełnienie warunków dot. zdolności technicznych zawartych
w SWZ, poprzez realizację kilku umów na rzecz jednego Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiając dopuszcza spełnienie warunków dot. zdolności technicznych zawartych w
SWZ, poprzez realizację kilku umów na rzecz jednego Zamawiającego.
Pytanie 2
Proszę o dokładną interpretację poniższego zapisu znajdującego się w Załączniku nr 4A
do SWZ- wzór umowy dla części 1-11 w § 3.
[Warunki wykonania umowy]:
"29.
Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust.
3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U.
2021, poz. 110). W związku z tym, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania
Zamawiającemu, nie później niż do dnia 31.12.2021 r. oraz na każde żądanie
Zamawiającego w terminie późniejszym, pisemnego oświadczenia o jego spełnieniu.
Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie traktowane
przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy. Przedłożenie
oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do
weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w
szczególności poprzez żądanie okazania pojazdów lub dokumentów dotyczących
pojazdów."
Odpowiedź:
Zamawiając informuję, że wprowadzone wymagania wynikają wprost z zapisów art. 68
ust. 3 i art. 35. ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz. U. 2021, poz. 110), a mianowicie:

art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz. U. 2021, poz. 110)
Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia
2022 r., wykonuje lub zleca wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35
ust. 2 pkt 1, podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów
napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu
tego zadania wynosi co najmniej 10%.
art. 35. ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz. U. 2021, poz. 110)
ust. 2. Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których
liczba mieszkańców nie przekracza 50 000:
1) wykonuje zadania publiczne określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) albo art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668),
z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, przy wykorzystaniu co najmniej 30%
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub
2) zleca wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w pkt 1, z wyłączeniem
publicznego transportu zbiorowego, podmiotowi, którego co najmniej 30% floty
pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania stanowią pojazdy elektryczne
lub pojazdy napędzane gazem ziemnym.
ust. 3. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do zlecania wykonania zadania publicznego,
którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych.

Na podstawie w/w przepisów Wykonawca zobowiązany do dysponowania co najmniej
30% flotą pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym
użytkowanych przy wykonywaniu zleconych zadań publicznych. Składane przez
Wykonawcę oświadczenie potwierdza ten fakt a Zamawiający ma również prawo do
żądania okazania pojazdów lub dokumentów dotyczących pojazdów potwierdzających
powyższe
Pytanie 3
Rodzaj wymaganych narzędzi i urządzeń technicznych. kol. 2 poz. 1 – jest wymagany
samochód samowyładowczy do 7 ton, spełniający minimum wymogi normy Euro 6.
Wymóg ten wskazuje, że Zamawiający, określając ten warunek udziału w postepowaniu
czyni to w sposób, który wskazuje na konkretnego Wykonawcę / którzy maja dostęp do
takich samochodów Euro 6 - takie Firmy są w kraju nieliczne. Uważamy, że ten warunek
narusza zasady uczciwej konkurencji poprze odniesienie się do przedmiotu zamówienia.
Poza tym technologicznie analizując zamówienie większym źródłem emisyjnym przy
pielęgnacji drzew są rębaki i piły spalinowe. Podczas prac prowadzonych przy wycince i
pielęgnacji drzew praca samochodu ogranicza do dojazdu i wywozu urobku co stanowi

około 10% czasu pracy pił spalinowych i rębaków.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis z uwagi na fakt, że realizacja przedmiotu zamówienia
będzie w latach 2022-2024. Ponadto Wykonawca nie musi być w posiadaniu wskazanego
sprzętu, który może być oddany do jego dyspozycji w sytuacji gdy będzie konieczny do
użycia, np. w przypadku działań interwencyjnych.

