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1244              Warszawa, dnia 28 maja 2021 r. 

   

 

 

       WYKONAWCY 

 

 

dot. postępowania ZOM/KP/18/21 na „Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy” 

 
Zarząd Oczyszczania Miasta zawiadamia, że do specyfikacji warunków zamówienia wpłynęły pytania, 
których treść wraz z odpowiedziami przekazujemy poniżej: 
 
 
Pytanie 1.  
W Załączniku nr 3 SWZ wzór umowy § 6 pkt. 28 i 31 oraz Załączniku nr 2 część VII pkt. 4 Zamawiający 
wskazuje komunikację przesyłania dokumentów (protokołu z kontroli, protokołu z rekontroli, raportu) 
tylko za pomocą faxu na numer wskazany w § 11 ust. 7 pkt. e i ust. 8.  
W związku z powyższym prosimy, aby przesyłanie dokumentów (protokołu z kontroli i protokołu                               
z rekontroli, raportów) odbywało się tylko za pomocą e-maila wskazanego w § 11 ust. 7 pkt. e i ust. 8.  
 

Zamawiający dokona modyfikacji SWZ , w której jako forma komunikacji pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą zostanie przyjęta droga elektroniczna. 

 
Pytanie 2.  
W Załączniku nr 2 część II pkt. 3.1.1. ppkt. e) Zamawiający w wariancie AZ w przypadku przystanków 
wskazuje wykonanie m.in. usunięcia kurzu oraz innych zabrudzeń z ławek.  
Pragniemy zaznaczyć, iż w sezonie zimowym przy występowaniu opadów śniegu oraz zjawisk 
atmosferycznych powodujących śliskość zimową (gołoledź, szadź, marznąca mżawka) istnieje bardzo 
małe prawdopodobieństwo, aby na przystankach pojawiał się kurz. W związku z powyższym wnosimy 
o wykreślenie ww. zapisu.  
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące m.in. usunięcia kurzu oraz innych zabrudzeń z ławek.  

Warunki zimowe nie wykluczają konieczności usunięcia zabrudzeń z ławki przystankowej. 

 
Pytanie 3.  
W Załączniku nr 2 Część IV pkt. 2 Zamawiający wskazuje sprzęt mechaniczny do realizacji prac. Prosimy 
o wyjaśnienie, czy sprzęt mechaniczny ma być wyposażony zarówno w lemiesz zabezpieczony gumą 
oraz w szczotkę obrotową? Czy Zamawiający dopuszcza wyposażenie sprzętu mechanicznego                                
w posypywarkę zamiast szczotki obrotowej lub lemiesza ? 
 
Zamawiający dopuszcza wyposażenie sprzętu mechanicznego  w posypywarkę zamiast szczotki 
obrotowej lub lemiesza. Zostanie dokonana stosowna modyfikacja SWZ. 
 
 
 
 



 
Pytanie 4 
Dot. Załącznik nr 3 do SWZ - §3 ust. 4 lit. a) – w związku z art. 433 pkt. 4) ustawy PZP – proszę o 
doprecyzowanie maksymalnej ilości powierzchni, która może być zmniejszona w ramach pozycji 
wskazanych w załączniku nr 1 do umowy oraz o wprowadzenie zamkniętego katalogu okoliczności, 
które mogą być powodem zmniejszenia powierzchni czyszczenia. 
 

Modyfikacje powierzchni określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy mogą być spowodowane 

remontami, przebudowami lub innymi przyczynami,  których Zamawiający nie jest w stanie 

przewidzieć. W związku z powyższym nie jesteśmy w stanie określić jaka powierzchnia może być 

zmniejszona w trakcie trwania umowy. Analiza umów z wielu poprzednich lat wskazuje, iż są to 

zazwyczaj tereny, które zarządca drogi czasowo wyłącza z użytkowania (np. doraźne remonty, awarie 

infrastruktury podziemnej itp.). Przebudowy większych powierzchni są zazwyczaj planowane dużo 

wcześniej i Zamawiający jest o tym informowany z wyprzedzeniem. 

 

Pytanie 5 
Dot. Załącznik nr 3 do SWZ - §5 ust. 2 – Czy Zamawiający poinformuje Wykonawcę z odpowiednim 
wyprzedzeniem, np. 10-dniowym, kiedy wysokość brutto środków umowy się wyczerpie, a umowa 
ulegnie automatycznemu rozwiązaniu? 
 
W związku ze specyfiką prac (nieprzewidywalność warunków pogodowych w sezonie zimowym, ilości 

zgłaszanych do wywozu zanieczyszczeń itp.) Zamawiający nie jest  w stanie z wyprzedzeniem stwierdzić 

dokładnie (konkretny dzień) kiedy wysokość środków wyczerpie się. Zarówno Zamawiający jak                               

i Wykonawca, na podstawie rozliczeń z wcześniejszych miesięcy jak i harmonogramów prac jest                           

w stanie wcześniej przewidzieć, czy prace realizowane będą do końca umowy, czy tez środki finansowe 

przewidziane w umowie wyczerpią się wcześniej. 

 
Pytanie 6 
Dot. Załącznik nr 3 do SWZ - §5 ust. 9 czy forma wykazu akceptowana będzie przez Zamawiającego 
jednorazowo w pierwszym miesiącu wykonywania usługi, czy każdorazowo?  
 
Forma załączników do faktury zostanie przedstawiona przez Zamawiającego przed pierwszym okresem 

rozliczeniowym. W przypadku zmiany formy załącznika przez Zamawiającego Wykonawca zostanie                     

o tym poinformowany przed kolejnym okresem rozliczeniowym. 

 
Pytanie 7 
Dot. SWZ, XVI. Aukcja elektroniczna pkt. 6 – czy minimalna wartość postąpień wskazana w SWZ jest 
wartością brutto czy netto? 
 
Wartość postąpień wskazana w SWZ jest wartością brutto. 
 
Pytanie 8 
Dot. Załącznik nr 1/I –XIII do SWZ– kosztorysy szczegółowe; PRACE W OKRESIE OD 01.10.2021 DO 
31.10.2021 – proszę o potwierdzenie, że wskazana w kolumnie f „Liczba czyszczeń w sezonie” jest 
wartością, która będzie zlecona w trakcie realizacji zamówienia. Jeśli nie i wartość ta służy do wyliczenia 
wartości oferty i do celów porównawczych ofert, proszę zgodnie z art.  433 pkt 4) ustawy pzp o 
wskazanie minimalnej ilości liczby czyszczeń w trakcie realizacji umowy. Zgodnie ze wskazanym 
przepisem projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia 
zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości 
świadczenia stron. Częstotliwość/ krotność wykonywanych prac ma dla Wykonawców zasadnicze 
znaczenie w opisie przedmiotu zamówienia, który zgodnie z art. 99 ust. 1. Opisany ma być w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
 



 
Pytanie 9 
Dot. Załącznik nr 1/I –XIII do SWZ – kosztorysy szczegółowe; PRACE W OKRESIE OD 01.11.2021 DO 
20.12.2021 - proszę o potwierdzenie, że wskazana w kolumnie f „Liczba czyszczeń w sezonie” jest 
wartością, która będzie zlecona w trakcie realizacji zamówienia. Jeśli nie i wartość ta służy do wyliczenia 
wartości oferty i do celów porównawczych ofert, proszę zgodnie z art. 433 pkt 4) ustawy pzp o 
wskazanie minimalnej ilości liczby czyszczeń w trakcie realizacji umowy. Zgodnie ze wskazanym 
przepisem projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia 
zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości 
świadczenia stron. Częstotliwość/ krotność wykonywanych prac ma dla Wykonawców zasadnicze 
znaczenie w opisie przedmiotu zamówienia, który zgodnie z art. 99 ust. 1. Opisany ma być w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
Pytanie 10 
Dot. Załącznik nr 1/I –XIII do SWZ– kosztorysy szczegółowe; PRACE W OKRESIE OD 21.12.2021 DO 
31.03.2022- proszę o potwierdzenie, że wskazana w kolumnie f „Liczba czyszczeń w sezonie” jest 
wartością, która będzie zlecona w trakcie realizacji zamówienia. Jeśli nie i wartość ta służy do wyliczenia 
wartości oferty i do celów porównawczych ofert, proszę zgodnie z § 433 pkt 4) ustawy pzp o wskazanie 
minimalnej ilości liczby czyszczeń w trakcie realizacji umowy. Zgodnie ze wskazanym przepisem 
projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu 
zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. 
Częstotliwość/ krotność wykonywanych prac ma dla Wykonawców zasadnicze znaczenie w opisie 
przedmiotu zamówienia, który zgodnie z art. 99 ust. 1. Opisany ma być w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania 
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
Pytanie 11 
Dot. Załącznik nr 1/I –XII do SWZ– kosztorysy szczegółowe; PRACE W OKRESIE OD 01.04.2022 DO 
30.09.2022 - proszę o potwierdzenie, że wskazana w kolumnie f „Liczba czyszczeń w sezonie” jest 
wartością, która będzie zlecona w trakcie realizacji zamówienia. Jeśli nie i wartość ta służy do wyliczenia 
wartości oferty i do celów porównawczych ofert, proszę zgodnie z § 433 pkt 4) ustawy pzp o wskazanie 
minimalnej ilości liczby czyszczeń w trakcie realizacji umowy. Zgodnie ze wskazanym przepisem 
projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu 
zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. 
Częstotliwość/ krotność wykonywanych prac ma dla Wykonawców zasadnicze znaczenie w opisie 
przedmiotu zamówienia, który zgodnie z art. 99 ust. 1. Opisany ma być w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania 
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
 
W przypadku pozycji 1, 4, 11, 18, 22, 25 w kosztorysach szczegółowych liczba czyszczeń w sezonie, 

wskazana w kolumnie f jest wartością która będzie zlecana w trakcie realizacji zamówienia.  

W przypadku pozycji: 2, 3, 5, 8, 9,10, 12, 15, 16, 17, 19, 20 Zamawiający nie jest w stanie oszacować 

ilości powstających zanieczyszczeń które spowodowałyby konieczność zlecenia prac.  

W przypadku pozycji  7, 14 w kosztorysach szczegółowych za okres 1.11.2021 – 31.03.2022 

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć jakie będą panowały warunki atmosferyczne w tym okresie. 

W przypadku braku zimowych zjawisk atmosferycznych prace realizowane będą zgodnie z przyjętymi 

wartościami w kolumnie f kosztorysów szczegółowych. 

 
Pytanie 12 
Dot. Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy, CZĘŚĆ II - REALIZACJA PRAC ZIMOWEGO OCZYSZCZANIA pkt. 1 
ppkt. 1.1 czy w czasie realizacji letniego oczyszczania określonym ramowo w części III, w przypadkach 
nagłego załamania warunków atmosferycznych, Zamawiający zlecał będzie realizację prac wg. 
wariantu AZ zamiast prac określonych w CZĘŚĆ III - REALIZACJA PRAC LETNIEGO OCZYSZCZANIA czy 
jednocześnie będą realizowane prace w wariancie AZ oraz wg. zakresu i sposobu opisanego w SWZ dla 
prac letniego oczyszczania? 



 
W przypadku gdy prace odśnieżania zostaną zlecone w godzinach nocnych, zawieszone zostaną prace 

cyklicznego ręcznego letniego oczyszczania z uwagi na brak możliwości ich realizacji zgodnie                                   

z technologią określoną w umowie.  

W przypadku gdy prace odśnieżania zostaną zlecone w ciągu dnia po zakończeniu cyklu, prace 

oczyszczania zostaną rozliczone jako wykonane, a następnie rozliczone zostaną prace zlecone – 

odśnieżanie. 

 

Pytanie 13 
Dot. Załącznik nr 1/I – XIII do wzoru umowy – czy Zamawiający przewiduje zmiany częstotliwości 
wykonywania czyszczeń w trakcie realizacji zamówienia wskazanych w kolumnie Częstotliwość 
Oczyszczania?  Pytanie dotyczy wszystkich rodzajów czyszczeń przewidzianych w SWZ. Jeśli taka proszę 
o wskazanie, sytuacji, w których Zamawiający przewiduje zmiany. 
 
Kwestie zmian częstotliwości wykonywanych prac reguluje § 3 pkt 4 lit. d umowy. 

 
Pytanie 14 
Dot. Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy, STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONYWANYCH PRAC ORAZ 
WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI UMOWY – pkt. 3.4.5 - w celu należytego skalkulowania kosztów ile 
razy w okresie zamówienia może wystąpić konieczność usunięcia skrzyń? 
 

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ile razy zajdzie konieczność czasowego usunięcia skrzyń. 

Sytuacja taka ma miejsce jedynie ze względów bezpieczeństwa, związanych z wizytami państwowymi, 

imprezami masowymi, itp., na co zamawiający nie ma wpływu. 

 
Pytanie 15 
W Załączniku nr 2 do Wzoru umowy CZĘŚĆ IV – DORAŹNE ODŚNIEŻANIE WRAZ Z POSYPANIEM 
WSKAZANYCH POWIERZCHNI Zamawiający zapisał w pkt. 3. „Prace zlecane będą przez Zamawiającego 
z podaniem zakresu (lokalizacja z długością ciągów do odśnieżania) oraz terminu wykonania” oraz                        
w pkt. 5. „Termin wykonania prac będzie nie krótszy niż 12 godzin od momentu ich zlecenia. Realizacja 
prac w innych warunkach czasowych jest możliwa po uzgodnieniach z Wykonawcą”. Czy w związku                         
z tym Zamawiający może zlecić doraźne odśnieżanie w tym samym czasie, w którym prowadzone będą 
prace w ramach cyklicznego odśnieżania powierzchni? 
 
Tak, zamawiający może zlecić doraźne odśnieżanie w tym samym czasie, w którym prowadzone będą 
prace w ramach cyklicznego odśnieżania powierzchni. 
 
Pytanie 16 
Punkt VI SWZ: Warunki udziału w postępowaniu  
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu.  
Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie postanowień określających warunki udziału                                 
w postępowaniu. Z obowiązujących przepisów wynika obowiązek posiadania przez Wykonawców 
stosownych dokumentów umożliwiających  zbieranie i transport odpadów poprzez dodanie n/w 
zapisów: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów tj. posiada aktualną decyzję/zaświadczenie Powiatowego Lekarza 
Weterynarii, zatwierdzającą prowadzoną działalność w zakresie zbierania i transportu ubocznych 
produktów pochodzenia zwierzęcego, nadającą numer identyfikacyjny zgodnie z ustawą z dnia                             
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U.                           
z 2020 r. poz. 1421). 
 Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w punkcie III SWZ 
Zamawiający wymaga wykonania następujących prac: 
1) zimowe oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych, 



 
2) letnie oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych, 
3) zimowe oczyszczanie przystanków, 
4) letnie oczyszczanie przystanków, 
5) zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych, 
6) doraźne oczyszczanie, 
7) interwencyjne oczyszczanie, 
8) doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni, 
9) wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi, 
10) wywóz zanieczyszczeń.  
Wykonawca jako podmiot realizujący przedmiotowe prace od wielu lat posiada wiedzę, iż tego typu 
prace wielokrotnie wiążą się z koniecznością usunięcia padłych, martwych zwierząt. Stąd, w ocenie 
Wykonawcy, zasadne jest wprowadzenie, jako spełnianie warunków do udziału w postepowaniu, 
konieczności posiadania przez Wykonawcę niezbędnych pozwoleń / decyzji / zaświadczeń.  
Jednocześnie Wykonawca wskazuje, iż w okresie świątecznym, organizowanych meczów, marszów, 
protestów i innych wydarzeń, wielokrotnie pozostałościami są elementy/materiały pirotechniczne. 
Analogicznie, jak wyżej, w ocenie Wykonawcy, Zamawiający winien wymagać od Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązku posiadania odpowiednich uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów.  
Wskazać  należy, iż proponowane przez Wykonawcę zmiany w SWZ wpłyną na jakość zamawianych 
usług oraz pewność, że udzielone zamówienie powierzone zostało podmiotom zdolnym do prawidłowej 
realizacji zamówienia. Jednocześnie w wyniku kwalifikacji, pozbawieni zostaną możliwości uzyskania 
zamówienia wykonawcy, których rzetelność i kwalifikacje nie gwarantują prawidłowej realizacji 
zamówienia. Wskazać także należy, iż warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć kompetencji 
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów; sytuacji ekonomicznej lub finansowej; zdolności technicznej lub zawodowej itp.  
Wskazać należy na wyrok KIO z dnia 27 sierpnia 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 1754/10), w którym to Izba 
stwierdziła, iż ,,przepis ustawy Prawo zamówień publicznych w sposób czytelnie jednoznaczny określa 
katalog warunków (zdolności), których zamawiający ma prawo wymagać od wykonawcy. Tą regulację 
stanowi art. 22 ust. 1 p.z.p. W celu wykazania spełnienia skonkretyzowanych w poszczególnych 
postępowaniach o udzielenie zamówienia przez zamawiającego warunków, zamawiający może albo 
żąda od wykonawcy dokumentów na ich potwierdzenie, o czym mówi art. 26 ust. 1 i 2 p.z.p." 
Warunki udziału w postępowaniu winny być ustalone w taki sposób, aby w efekcie ich zastosowania 
dokonano wyboru Wykonawcy posiadającego wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze techniczne 
i kadrowe niezbędne do należytego wykonania zamówienia. Wskazać należy na uprawnienia 
Wykonawcy do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów zawarte w ustawie PZP (art. 112 PZP). Zgodnie z ustawą poruszana kwestia 
dotyczy m.in.  innymi działalności wykonywanej na podstawie zezwoleń, licencji, koncesji lub wpisu 
do rejestru.  
Biorąc zatem powyższe pod uwagę Wykonawca wnosi o modyfikację w/w zapisów. 
 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji SWZ w tym zakresie. 
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