
 

 

Znak sprawy: 23/PN/2022               Warszawa, dnia 21.03.2022 r. 
 

 
Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 23/PN/2022 

 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury 
w pasach drogowych (2022 r.). 
 

 
KOMUNIKAT NR 2 

 

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 oraz 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 treść pytania wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 
Obowiązujące przepisy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (art. 68 ust. 3 ustawy 
z dnia 11 stycznia 2018 r., Dz. U. z 2021 r. poz. 110) nakładają na Wykonawców obowiązek 
utrzymania co najmniej 10% udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia.  
W zapisach SWZ (cz.VIII pkt. 1.4.3a) Zamawiający określił jedynie, że „Wykonawca spełni 
warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, 
że dysponuje maszynami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia, odpowiednio 
dla każdej z części zamówienia, tj.: jednym samochodem ciężarowym, o ładowności max. 
3,5t spełniającym minimum wymogi normy Euro 6”. Poza tym ”Wykonawca w terminie do 7 
dni od podpisania umowy, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji listę 
pojazdów niezbędnych do wykonywania umowy z podaniem marki i numerów 
rejestracyjnych” (Załącznik nr 3 do umowy, pkt. I).  
W związku ww. zapisami a także brakiem w SWZ i we wzorze umowy zapisów dotyczących 
elektromobilności, w jaki sposób Zamawiający zamierza egzekwować/kontrolować 
czy Wykonawca spełnia ten wymóg? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ. Zmianie ulega załącznik nr 11 do SWZ – 
wzór umowy poprzez dopisanie w § 3 ust 13: 

§ 3 
13. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 110). W związku z tym, Wykonawca zobowiązuje 
się do przekazania Zamawiającemu, nie później niż  w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
umowy 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. 

Załącznik nr 11 do SWZ wzór umowy otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani 
są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 Załącznik nr 11 do SWZ - wzór umowy zmiana 21.03.2022. 
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