Znak sprawy: 124/PN/2021

Warszawa, dnia 09.12.2021 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 3

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
Na jakiej zasadzie Zamawiający będzie dokonywał wyboru powierzchni trawników
przeznaczonej do jednorazowego koszenia zważywszy na to, że w załączniku nr 1 do umowy
„Zakres prac i ceny jednostkowe” oraz załączniku nr 2 do umowy „Wykaz ulic
wraz z powierzchniami” nie zgadzają się wielkości wykazanych powierzchni? Przykładowo
dla części 14 Dzielnica Praga Południe w Załączniku nr 1 do umowy (tabela B, poz. 1.1.B)
powierzchnia trawników przeznaczonych do 3 krotnego koszenia wynosi 35,0000 ha,
natomiast w załączniku nr 2 wykazana powierzchnia trawników wynosi 62,4663.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że powierzchnie wskazane w tabeli B Załącznika nr 1 do umowy
„Zakres prac i ceny jednostkowe” zostały celowo zmniejszone w stosunku
do wynikających z Załącznika nr 2 do umowy „Wykaz ulic wraz z powierzchniami”.
W przypadku skorzystania z opcji na podstawie §4 umowy, Zamawiający dokona wyboru
powierzchni i lokalizacji, na których zlecone będą prace, tak aby ich powierzchnia
nie była większa od wskazanej w tabeli B Załącznika nr 1 do umowy.
Pytanie 2
Czy 3 krotne koszenie powierzchni trawników (tabela B, poz. 1.1.B) dotyczy za każdym razem
tych samych lokalizacji, czy przy każdym zleceniu zamawiający będzie wskazywał inne
lokalizacje? Jeśli będą to inne lokalizacje to czym zamawiający będzie się kierował
przy ich wyborze?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zlecenie prac (wyszczególnionych w tabeli B Załącznika nr 1
do umowy) dla których założono wykonywanie w krotności większej niż jeden, będzie
dotyczyć tych samych lokalizacjach, uprzednio wybranych przez Zamawiającego.
Pytanie 3
Na jakiej zasadzie Zamawiający będzie dokonywał wyboru powierzchni trawników
przeznaczonej do jesiennego grabienia zważywszy na to, że w załączniku nr 1 do umowy
„Zakres prac i ceny jednostkowe” oraz załączniku nr 2 do umowy „Wykaz ulic
wraz z powierzchniami” nie zgadzają się wielkości wykazanych powierzchni? Przykładowo dla
części 14 Dzielnica Praga Południe w Załączniku nr 1 do umowy (tabela B, poz. 1.5)
powierzchnia jednorazowego jesiennego grabienia wynosi 45,6614 ha, natomiast
w załączniku nr 2 wykazana powierzchnia grabienia wynosi 64,6614 ha.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że powierzchnie wskazane w tabeli B Załącznika nr 1 do umowy
zostały celowo zmniejszone w stosunku do wynikających z Załącznika nr 2 do umowy.
W przypadku skorzystania z opcji na podstawie §4 umowy, Zamawiający dokona wyboru
powierzchni i lokalizacji, na których zlecone będą prace, tak aby ich powierzchnia
nie była większa od wskazanej w tabeli B Załącznika nr 1 do umowy.
Pytanie 4
Na jakiej zasadzie Zamawiający będzie dokonywał wyboru powierzchni krzewów
i żywopłotów przeznaczonej do pielenia zważywszy na to, że w załączniku nr 1 do umowy
„Zakres prac i ceny jednostkowe” oraz załączniku nr 2 do umowy „Wykaz ulic
wraz z powierzchniami” nie zgadzają się wielkości wykazanych powierzchni? Przykładowo dla
części 14 Dzielnica Praga Południe w Załączniku nr 1 do umowy (tabela B, poz. 2.1)
powierzchnia pielenia krzewów i żywopłotów wynosi 72,34 ar, natomiast w załączniku nr 2
wykazana powierzchnia wynosi 594,54 ar (w tym krzewy młode 118,68 ar, żywopłoty 119,56
ar, krzewy stare inne 280,68 ar, róże 75,62 ar)
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że powierzchnie wskazane w tabeli B Załącznika nr 1 do umowy
zostały celowo zmniejszone w stosunku do wynikających z Załącznika nr 2 do umowy.
W przypadku skorzystania z opcji na podstawie §4 umowy, Zamawiający dokona wyboru
powierzchni i lokalizacji, na których zlecone będą prace, tak aby ich powierzchnia
nie była większa od wskazanej w tabeli B Załącznika nr 1 do umowy.
Pytanie 5
Czy 3 krotne pielenie krzewów i żywopłotów (tabela B, poz. 2.1) dotyczy za każdym razem tych
samych lokalizacji, czy przy każdym zleceniu zamawiający będzie wskazywał inne lokalizacje?
Jeśli będą to inne lokalizacje to czym zamawiający będzie się kierował przy ich wyborze?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zlecenie prac (wyszczególnionych w tabeli B Załącznika nr 1
do umowy) dla których założono wykonywanie w krotności większej niż jeden, będzie
dotyczyć tych samych lokalizacjach, uprzednio wybranych przez Zamawiającego.

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).

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

Załączniki:

 Załącznik nr 6.1-11 do SWZ - Kosztorysy (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 08.12.2021.

