Znak sprawy: 124/PN/2021

Warszawa, dnia 08.12.2021 r.

Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 124/PN/2021

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
pn.: Całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych wojewódzkich
i powiatowych na terenie m.st. Warszawy.

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 przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Pkt XXI ust. 1 SWZ oraz § 4 ust. 5 Umowy.
Zamawiający w SWZ pisze, że „Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej
w ofercie” natomiast w umowie widnieje dodatkowo zapis „Przed wdrożeniem każdego
z poszczególnych zamówień objętych opcją Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego
wykonania umowy stanowiące 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie uruchomionej
opcji.”
Zwracamy się z prośbą o określenie, czy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny zamówienia
podstawowego podanej w ofercie?
Odpowiedź:
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiącego 5% kwoty
wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 wzoru umowy.
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany:


SWZ w Rozdziale XXI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 1, który otrzymuje
brzmienie:

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany
do wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5% ceny zamówienia podstawowego.
SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.


formularza oferty stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ w pkt. 3), który otrzymuje
brzmienie:

3) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny zamówienia
podstawowego brutto.
Formularz oferty
jak w załączeniu.
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Pytanie 2
§ 6 ust. 5 Umowy
Wykonawca zwraca się z prośbą o zawarcie w umowie informacji o wynagrodzeniu za usługi
za zamówienie podstawowe oraz oddzielnie za opcję.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że informacja o maksymalnej wysokości wynagrodzenia
za usługi objęte opcją wskazana jest w § 4 ust. 8 załącznika nr 8 do SWZ (wzoru umowy).
Pytanie 3
§ 3 ust. 4 Załącznika nr 8 do SWZ – Wykonawca zwraca się o dopuszczenie przedstawiciela
Wykonawcy do procedury sporządzania protokołu odbioru prac. Wykonawca wnosi o to żeby
zamawiający informował Wykonawcę o terminie sporządzania miesięcznego protokołu
odbioru z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 8 do SWZ.
Pytanie 4
§ 3 ust. 8 Załącznika nr 8 do SWZ – Wykonawca wnosi wydłużenie terminu stawienia
się przedstawiciela Wykonawcy na kontroli do dwóch godzin. Wykonawca wskazuje,
że ze względu na realne możliwości komunikacyjne niemożliwe będzie dojechanie
przedstawiciela Wykonawcy na kontrolę w ciągu godziny od momentu poinformowania
go o niej przez Zamawiającego będzie niemożliwe.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 8 do SWZ.
Pytanie 5
§ 6 ust. 7 i 18 i 19 Załącznika nr 8 do SWZ – prosimy o potwierdzenie, że do sytuacji
opisanych w ust. 7, 18 i 19 ma zastosowanie limit, o którym mowa w §1 ust. 2 umowy,
tzn. że zmiany nie doprowadzą do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 20%.
Jeśli w/w limit nie ma zastosowania, prosimy o określenie górnego miesięcznego limitu
zmniejszenia wynagrodzenia lub maksymalnego miesięcznego limitu wyłączenia terenów
wykonania usług z powodu remontów. Wykonawca proponuje określić, że miesięczne
wynagrodzenie nie może być zmniejszone o więcej niż 20% w stosunku do ilości
szacunkowych. Brak takiego ograniczenia stanowi rażące naruszenie praw podmiotowych
po stronie Zamawiającego i wykorzystanie jego pozycji dominującej.
Odpowiedź:
Limit o którym mowa w §1 ust. 2 wzoru umowy dotyczy całego przedmiotu
zamówienia. Zapisana w §1 ust. 2 wzoru umowy możliwość ograniczenia zakresu
zamówienia przez Zamawiającego wynika wprost z art. 433 ustawy z dnia 11 września
2019r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129).

Pytanie 6
zwracam się z prośbą o podanie oddzielnie dla każdej części, wartości jaką Zamawiający
przeznaczył na realizację zamówienia, pt.:" Całoroczne utrzymanie czystości na terenach
zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie
m.st. Warszawy Nr sprawy: 124/PN/2021.
Odpowiedź:
Zamawiający informuj, iż odpowiedź na powyższe pytanie została opublikowana
w KOMUNIKACIE NR 1 z dnia 02.12.2021 r.
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą
Pzp, niniejszym przekazuje informację o zmianie treści SWZ w zakresie:



Załącznika nr 6.1-11 do SWZ - Kosztorysy (załącznik nr 1 do UMOWY);
Załącznika nr 7 do SWZ - formularz oferty zmiana 08.12.2021.

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

Załączniki:
 SWZ zmiana 08.12.2021;
 Załącznik nr 2 do SWZ - Wykaz ulic wraz z powierzchniami (załącznik nr 2 do UMOWY) zmiana
08.12.2021;
 Załącznik nr 6.1-11 do SWZ - Kosztorysy (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 08.12.2021.
 Załącznik nr 7 do SWZ - formularz oferty zmiana 08.12.2021.

