
 

 

Znak sprawy: 124/PN/2021               Warszawa, dnia 04.01.2022 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 8 

 

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 
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym warunki realizacji umowy i standardy 
jakościowe wykonywania prac wskazał w punkcie pierwszym "Koszenie trawników" iż: "Nie 
dopuszcza się używania kos spalinowych do koszenia trawników poza terenem wskazanym 
przez Zamawiającego" Zamawiający nie wskazał ww. terenów, na których nie będzie można 
stosować kos spalinowych. Wskazanie przez Zamawiającego na jakich terenach obowiązuje 
zakaz stosowania kos spalinowych na poszczególnych dzielnicach istotnie wpływa 
na określenie ceny oferty przez wykonawcę. 

Odpowiedź: 

W pkt. II ppkt 1.1 Załącznika nr 1 do SWZ czynności w ramach opcji, w opisie ‘sposób 
i kolejność wykonania prac’ Zamawiający wskazał kiedy dopuszczone jest używanie kos 
spalinowych. W tym samym punkcie zapisane jest również że użycie kos spalinowych, 
wyposażonych w osłony dopuszczone jest do koszenia trawników o szerokości poniżej 
1,5 m. 

Pytanie 2 
Dotyczy: Zalacznik-nr-8-do-SWZ-wzor-umowy-zmiana-15.12.2021  
Wnioskujemy o wykreślenie z § 3 punkt 11. Zapisu: „Wykonawca zobowiązany 
jest przekazywać odpady do instalacji komunalnych. Koszty z tym związane ponosi 
Wykonawca.”  
Uzasadnienie.  
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w myśl art. 29a Ustawy 
o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779) zobowiązany jest przekazywać do instalacji komunalnej 
jedynie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pozostałości z procesu 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych 
do składowania. Nie ma obowiązku przekazywania do instalacji odpadów zielonych 
(20 02 01). 



Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany zapisu § 3 ust. 11 wzoru umowy stanowiącego załącznik 
nr 8 do SWZ. 

Wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
 Załącznik nr 8 do SWZ – wzór umowy zmiana 04.01.2022 r. 
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