
 

 

Znak sprawy: 124/PN/2021               Warszawa, dnia 15.12.2021 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 5 

 

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 
Załącznik nr 1 do SWZ  Warunki realizacji Umowy oraz standardy jakościowe wykonania 
prac, Warunki ogólne wykonywania prac - punkt I, E „unikanie wjazdów samochodów 
na trawniki przyuliczne”. 
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma podstawiać kontenery na trawę i liście 
podczas koszenia i grabienia trawników  bez wjeżdżania na trawnik? Czy Wykonawca 
ma nie korzystać z kontenerów? 

Odpowiedź: 

Zapis pkt. I lit. E wskazuje aby Wykonawca ograniczał i unikał wjazdu samochodów 
na trawniki przyuliczne. Przedmiotowy zapis nie zakazuje wjazdu samochodów 
na trawniki przyuliczne. Miejsce wjazdu powinno być uzgodnione z Zamawiającym. 

Pytanie 2 
Załącznik nr 1 do SWZ Warunki realizacji Umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac, 
Warunki ogólne wykonywania prac - punkt I, M 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający po upływie 3 tygodni wdrożenia prawa opcji 
o którym mowa w § 4 pkt. 2a) Załącznik nr 8 do SWZ powiadomi Wykonawcę o terminie 
grabienia wiosennego i jesiennego, koszenia trawników, koszenia łąk z dodatkowo 5-dniowym 
wyprzedzeniem? 

Odpowiedź: 

Zmiana zapisu pkt. I lit. M załącznika 3 do umowy na: 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie grabienia jesiennego, koszenia trawników, 
koszenia łąk z na zasadach określonych w §4 Umowy. 
Warunki realizacji Umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac stanowiące 
załącznik nr 1 do SWZ (załącznik nr 3 do Umowy) otrzymują brzmienie jak w załączeniu. 



Pytanie 3 
Załącznik nr 1 do SWZ Warunki realizacji Umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac, 
Warunki ogólne wykonywania prac - punkt I, S 
Prosimy o wyjaśnienie jakie warunki muszą spełniać materiały? 

Odpowiedź: 

Zmiana - zapisu pkt. I lit. S załącznika 3 do umowy. 
Warunki realizacji Umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac stanowiące 
załącznik nr 1 do SWZ (załącznik nr 3 do Umowy) otrzymują brzmienie jak w załączeniu. 

Pytanie 4 
Załącznik nr 1 do SWZ Warunki realizacji Umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac, 
Standardy jakościowe wykonywania prac - punkt II, 1.1. 
Z uwagi na niesprzyjające warunki (pora nocna) wnosimy o modyfikację godzin zakończenia 
sprzątań terenów zieleni: 
- w miesiącach kwiecień-październik prace należy wykonać do godz. 12:00 
- w miesiącach listopad-marzec prace należy wykonać do godz. 14:00 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 5 
Załącznik nr 1 do SWZ  Warunki realizacji Umowy oraz standardy jakościowe wykonania 
prac, Standardy jakościowe wykonywania prac - punkt Czynności w ramach opcji (zgodnie 
z zapisem § 4 umowy): 
Czy Zamawiający chce by pierwsze koszenie i pielenie było wykonane w tym samym terminie 
co kolejne mimo tego, że jest ono pracochłonne i zajmuje więcej czasu niż kolejne pielenie 
i koszenie? 
Dodatkowo prosimy o jasne określenie jakiej wielkości samosiewy Wykonawca ma usuwać 
podczas koszenia. Czy wchodzą w to również samosiewy z nieusuniętych karp? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące terminów wykonania prac.  
Samosiewy usuwane przy koszeniu dotyczą roślin spontanicznie rosnących 
na trawnikach a nie odrostów z karp. 

Pytanie 6 
Załącznik nr 1 do SWZ Warunki realizacji Umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac, 
Standardy jakościowe wykonywania prac - punkt I2.1 usuwanie samosiewów 
wraz z usuwaniem karp - prosimy o wyjaśnienie i określenie jak duże karpy należy usuwać? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wskazał w załączniku nr 2 do umowy że za samosiew traktowane 
jest drzewko o obwodzie do 15 cm, bez wykształconej korony, z młodym systemem 
korzeniowym (bez wykształconej karpy korzeniowej). 

Pytanie 7 
Załącznik nr 1 do SWZ Warunki realizacji Umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac, 
Standardy jakościowe wykonywania prac - punkt 2.4 prosimy o doprecyzowanie, 
gdzie Wykonawca ma wywieźć urobek? 



Odpowiedź: 
Zmiana zapisu pkt. II ppkt 2.4 załącznika 3 do umowy. 
Warunki realizacji Umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac stanowiące 
załącznik nr 1 do SWZ (załącznik nr 3 do Umowy) otrzymują brzmienie jak w załączeniu. 

Pytanie 8 
Załącznik nr 1 do SWZ  Warunki realizacji Umowy oraz standardy jakościowe wykonania 
prac, Standardy jakościowe wykonywania prac - punkt 3.3. Wycinanie oraz karczowanie 
samosiewów wraz z załadunkiem i ich wywozem. 
Prosimy o modyfikację zapisów Załącznika nr 1 do SWZ poprzez rozliczenie czynności 
w sztukach tak jak w Załącznikach nr 6.1-6.15. 

Odpowiedź: 
Zmiana zapisu pkt. II ppkt 3.3 załącznika 3 do umowy. 
Warunki realizacji Umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac stanowiące 
załącznik nr 1 do SWZ (załącznik nr 3 do Umowy) otrzymują brzmienie jak w załączeniu. 

Pytanie 9 
Załącznik nr 1 do SWZ  Warunki realizacji Umowy oraz standardy jakościowe wykonania 
prac, Standardy jakościowe wykonywania prac - punkt 4.2. Przestawianie siatki 
zabezpieczającej nowe nasadzenia. 
Prosimy o doprecyzowanie, co w przypadku kiedy uszkodzone są paliki lub siatka 
i przy relokacji trzeba je wymienić ? Czy w wycenie przestawienia siatki Wykonawca powinien 
uwzględnić koszt wymiany wcześniej uszkodzonych palików lub siatki (w sytuacji 
gdy Wykonawcy zostało zlecone przeniesienie uszkodzonej siatki z palikami)? 

Odpowiedź: 
Zamawiający w pkt. II ppkt 4.2 przewidział przestawianie siatki zabezpieczającej nowe 
nasadzenia. W przypadku gdy elementy zabezpieczeń nie nadają się do ponownego 
użycia powinny zostać zdemontowane i zutylizowane – zgodnie z pkt. II ppkt 4.3. 

Jednoczenie 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 2 do SWZ -wykaz ulic wraz z powierzchniami; 
 załącznika nr 8 do SWZ – wzór umowy. 

Wykaz ulic wraz z powierzchniami stanowiący załącznik nr 2 do SWZ oraz wzór umowy 
stanowiący załącznik nr 8 do SWZ otrzymują brzmienie jak w załączeniu. 

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

 

 

Załączniki: 
 Załącznik nr 1 do SWZ - Warunki realizacji umowy i standardy jakościowe wykonania prac 

(załącznik nr 3 do UMOWY) zmiana 15.12.2021; 
 Załącznika nr 2 do SWZ -wykaz ulic wraz z powierzchniami zmiana 15.12.2021; 
 Załącznik nr 8 do SWZ – zwór umowy zmiana15.12.2021. 
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