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Znak sprawy: 93/PN/2022               Warszawa, dnia 07.10.2022 r. 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 93/PN/2022 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn.: Prace ogrodniczo-porządkowe na terenach zieleni nad Kanałem 

Żerańskim w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. 

 

KOMUNIKAT NR 1 

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 2, 4 i 6 ustawy 

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 

zm.), przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonanymi zmianami treści 

SWZ: 

Pytanie 1 

Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ- wzór umowy- § 3 ust. 11 pkt 4 

Zamawiający w § 3 ust. 11 pkt 4 umowy odwołuje się do Załącznika nr 1, 1a i 1b do 

umowy. Załącznikiem nr 1 do umowy jest znany wykonawcom dokument pn. „Zakres 

prac i ceny jednostkowe”, natomiast zgodnie z § 15 wzoru umowy nie zawiera ona 

załączników nr 1a i 1 b. Co one zawierają i gdzie można się z nimi zapoznać? 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w zakresie Załącznika nr 9 do SWZ – wzór 

Umowy w § 3 ust. 11 pkt 4). 

Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SWZ – wzór Umowy otrzymuje nowe brzmienie jak w 

załączeniu. 

Pytanie 2 

Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ- PPU - § 3 ust. 17 

Zamawiający w § 3 ust. 17 wzoru umowy napisał, że: „Wykonawca przy wykonywaniu 

zamówienia ma obowiązek zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych we flocie 

użytkowanych pojazdów, w udziale określonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1083) z 

uwzględnieniem ewentualnych zmian tego przepisu, polegających na zmniejszeniu 

wymaganego udziału bądź przesunięciu wskazanej w nim daty początkowej” 

Wskazujemy, że zgodnie z art. 68 ust. 3 ww. ustawy o elektromobilności jednostka 

samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r. 

wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 

ust. 2 pkt 1, podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 

pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy 

wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. 

Powyższe oznacza, że Zamawiający nie jest uprawniony aby samodzielnie wprowadzać 

ograniczenia co do konieczności realizacji przedmiotowego zamówienia tylko przez 

podmioty, które posiadają pojazdy elektryczne pozbawiając takiej możliwości podmioty, 
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które w swojej flocie dysponują także pojazdami napędzanymi gazem ziemnym w 

rozumieniu art. 2 ust. 33 ustawy o elektromobilności, o czym wyraźnie stanowi ustawi o 

elektromobilności. 

Wobec czego, wnosimy o dostosowanie zapisów § 3 ust. 17 wzoru umowy do jego 

zgodności z obowiązującym art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności. 

Pytanie 3 

Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ- PPU - § 3 ust. 17 zdanie drugie 

Wskazujemy, że w ocenie Wykonawcy postanowienie § 3 ust. 17 zdanie drugie o treści: 

„W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w zdaniu powyżej i 

wystąpienia z tego powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa, w 

szczególności wcześniejszego wygaśnięcia Umowy zgodnie z przepisem art. 76 ustawy z 

dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca 

ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z 

tego wynikającą” 

nie ma zastosowania do niniejszego zamówienia. Przede wszystkim dlatego, że zgodnie 

z art. 76 ust. 2 ustawy o elektromobilności: 

„Umowy zawarte przez jednostki samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań 

publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, z wyłączeniem publicznego 

transportu zbiorowego, wygasają z dniem 31 grudnia 2025 r., jeżeli nie zapewniają 

wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na 

poziomie określonym w art. 35 ust. 2.” 

Co oznacza, że skutek prawny w postaci wygaśnięcia umowy nie będzie mógł być 

zastosowany, z tego względu, że termin obowiązywania niniejszej umowy został 

ustalony na dzień 30.11.0223 r. Prosimy o usunięcie ww. postanowienia umownego. 

Odpowiedź na pytanie 2 i 3 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w zakresie Załącznika nr 9 do SWZ – wzór 

Umowy w § 3 ust. 17. 

Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SWZ – wzór Umowy otrzymuje nowe brzmienie jak w 

załączeniu. 

Pytanie nr 4 

Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – wzór umowy- § 13 ust. 2 pkt 3) 

Zamawiający w § 13 ust. 2 pkt 3) wzoru umowy napisał, że: ”Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w przypadku zmiany osób 

wskazanych w załączniku nr 9 do umowy, jeżeli Wykonawca wykaże, że proponowana 

osoba spełnia warunki określone w umowie”. 

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z § 15 wzoru umowy, lista załączników nie zawiera 

załącznika nr 9. Dodatkowo, zgodnie z postanowieniem § 9 ust. 4 wzoru umowy: 

„Zmiana wykazu pracowników nie stanowi zmiany umowy. O zmianie Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej przedkładając 

zaktualizowany wykaz pracowników w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany” 

Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie do jakiej zmiany osób i z jakiego załącznika 

odwołuje się Zamawiający w § 13 ust. 2 pkt 3) wzoru umowy? 

Odpowiedź na pytanie 4 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w zakresie Załącznika nr 9 do SWZ – wzór 

Umowy w § 13 ust. 2. 
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Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SWZ – wzór Umowy otrzymuje nowe brzmienie jak w 

załączeniu. 

Jednocześnie w odniesieniu do części 2 pytania nr 4 informujemy, że par. 9 wzoru 

umowy dotyczy klauzul społecznych, a ust. 4 mówi o osobach wykazanych w załączniku 

nr 6, o którym mowa w par. 9 ust. 2. 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie: 

• Rozdziału XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1, który  otrzymuje brzmienie: 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 15.01 2023 r. 

• Rozdziału XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 2, 

który otrzymują brzmienie: 

XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP 

do dnia 18.10 2022 r., do godziny 11:30. 

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie 

Zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 16, w dniu 18.10.2022 r., 

o godzinie 12:00. 

 

SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani 

są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji 

Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

− SWZ zmiana 07.10.2022; 

− Załącznik nr 9 do SWZ – wzór Umowy – zmiana 07.10.2022 


		2022-10-07T14:51:36+0200
	Magdalena Maria Mycko bae33a9f222ca86fbaa7b3d0ef11edad7c667a44




