Znak sprawy: 69/TP/2022

Warszawa, dnia 02.08.2022 r.

Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 69/TP/2022

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
(wariant 2), pn.: Dostawa wraz z montażem koszy na śmieci oraz ławek na terenach parków
i skwerów m.st. Warszawy.

KOMUNIKAT NR 2
Zamawiający na podstawie art. 284 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
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie nóg żeliwnych o całkowitej wysokości 72 cm
oraz desek wykonanych z drewna olchowego? W załączeniu zdjęcie poglądowe.
Odpowiedź:
Zmianie ulega załącznik nr 2E do SWZ – wzór ławki i otrzymuje brzmienie
jak w załączeniu.
Pytanie 2
W związku z opublikowaną zmianą daty składnia ofert zwracam się z prośbą o informację,
czy będą Państwo wprowadzali zmiany do opisu przedmiotu zamówienia, bądź zmieniali
zakres prac (w szczególności dla zakresu nr 3).
Odpowiedź:
Zmianie ulegają załączniki nr 2A – wzór kosza nr 1 część I-II, 2B – wzór kosza nr 2 część I,
2C – wzór kosza nr 3 część II, 2D – wzór kosza nr 4 część III i 2E - wzór ławki do SWZ
i otrzymują brzmienie jak w załączeniu.
Pytanie 3
W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych
w dokumentach będących częścią postepowania przetargowego, proszę o wskazanie jaka jest
kolejność hierarchii ważności dokumentów, zaczynając od tych najważniejszych?
Odpowiedź:
Według wiedzy Zamawiającego w dokumentach przetargowych nie ma wzajemnie
wykluczających się postanowień, natomiast jeśli w ocenie Wykonawcy takie występują,
proszę o ich konkretne wskazanie aby Zmawiający mógł się do nich odnieść.
Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie czy opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z art.
99 ust. 4 Pzp, w szczególności nie zawiera opisu charakteryzującego produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę?
Odpowiedź:
OPZ został opracowany zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp i nie zawiera opisu
charakteryzującego produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Zamieszczone
zdjęcia przykładowych ławek i koszy mają charakter wyłącznie poglądowy. Celem
Zamawiającego jest zapewnienie spójności z istniejącymi elementami występującymi
w poszczególnych obiektach przestrzeni publicznej.
Zmianie ulegają załączniki nr 2a,2b,2c, 2d i 2e do SWZ.
Pytanie 5
W przypadku zawarcia w dokumentach zamówienia zgodnie z brzmieniem art. 99 ust. 5
opisu charakteryzującego produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
prosimy o wskazanie kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności?
Odpowiedź:
Nie ma zastosowania (patrz odpowiedź na pytanie nr 2).
Pytanie 6
Czy Zamawiający dysponuje całością majątkowych praw autorskich do projektu bądź innych
elementów opisu przedmiotu zamówienia na podstawie którego ma zostać zrealizowana
inwestycja, w szczególności praw zależnych obejmujących prawo do jego wykorzystania,
adaptacji, zmian?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje prawami autorskimi. Są to wzory występujące w terenie
i oczekujemy, że przedstawione elementy małej architektury powinny być jak najbardziej
zbliżone (patrz odpowiedź na pytanie nr 2).
Pytanie 7
Prosimy o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 2%. Obniżenie
zabezpieczenia pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, dzięki czemu
postępowanie stanie się bardziej konkurencyjne.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 8
Czy Zamawiający wymaga załączenia kosztorysu do oferty?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami pkt. XVI SWA ust. 2 „[…]Do oferty należy dołączyć wypełniony
i podpisany przez uprawnioną osobę zakres prac i ceny jednostkowe dla danej części”

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą
Pzp, niniejszym informuję o przedłużonym terminie składania ofert:
- zmianie ulega Rozdział XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1 i otrzymuje brzmienie:
XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.09.2022 r.
oraz Rozdział XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 2
i otrzymują brzmienie:
XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP
do dnia 10.08.2022 r., do godziny 11:30.
3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie
Zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 35, w dniu 10.08.2022 r.,
o godzinie 12:00.
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.

Załącznik:
−
−
−
−
−

Załącznik nr 2A do SWZ – wzór kosza nr 1 część I-II zmiana 02.08.2022;
Załącznik nr 2B do SWZ – wzór kosza nr 2 część I zmiana 02.08.2022;
Załącznik nr 2C do SWZ – wzór kosza nr 3 część II zmiana 02.08.2022;
Załącznik nr 2D do SWZ – wzór kosza nr 4 część III zmiana 02.08.2022;
Załącznik nr 2E do SWZ – wzór ławki zmiana 02.08.2022.

