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877              Warszawa, dnia 15 kwietnia 2021 r. 

   

 

 

       WYKONAWCY 
 

 

dot. postępowania ZOM/KP/17/21 na „Dostawę i ustawienie 80 szt. koszy do segregacji (szkło - 20 szt., 
metale  i tworzywa sztuczne - 20 szt., papier - 20 szt., BIO - 20 szt.)” 

 
Zarząd Oczyszczania Miasta zawiadamia, że do specyfikacji warunków zamówienia wpłynęły pytania: 
 
„1. Czy prawa autorskie dotyczące projektu koszy, zezwalają na ich produkcję przez inne podmioty,  
czy tylko firmę Puczyński - autora projektu? 

2. Jeżeli prawa zezwalają na zewnętrzną produkcję, to czy po wygraniu przetargu, udostępniają 
Państwo bardziej szczegółowe rysunki wykonawcze, czy tylko te zawarte w zapytaniu? 

Załączone do zapytania rysunki nie są kompletne - brak niektórych wymiarów, które mogą być istotne 
do zachowania pełnej zgodności z prototypem. 

3.Czy Zamawiający posiada już informację nt. miejsc, w których będą rozstawiane kosze. Udostepnienie 
listy lokalizacji pozwoli oszacować koszty rozwiezienia koszy, paliwa i czasu potrzebnego  
do zrealizowania usługi. 
 
4.Czy odbiór Etapu II obędzie się w miejscu gdzie Wykonawca będzie mógł zostawić kosze w okresie 
pomiędzy odbiorem etapu II, a realizacją etapu III.” 
 
 
W odpowiedzi Zamawiający informuje: 
 

Ad 1. Tak. Autor przeniósł prawa autorskie do projektu na m. st. Warszawa (umowa nr 

AM/B/II/2/3/3.1/23/19 z dn. 12.03.2019 r.), którego jednostką budżetową jest Zarząd Oczyszczania 

Miasta. 

Ad 2. Zamawiający w SWZ udostępnia kompletny Projekt wykonawczy kosza segregacyjnego dla 

Warszawy (Załącznik nr 1 do wzoru umowy), do którego nie ma bardziej szczegółowej dokumentacji. 

Ad 3. Kosze ustawiane będą na terenie dzielnicy Praga Południe. 
 

Ad 4. Zgodnie z § 3 ust. 4 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) „ …Odbiór Koszy w ramach Etapu I i II 
odbędzie się na obszarze m. st. Warszawy w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Odbiór Etapu III 
zostanie dokonany w miejscach ustawienia Zestawów Koszy…”. W związku z powyższym miejsce 
przechowywania Koszy między odbiorami etapu II, a realizacją etapu III leży po stronie Wykonawcy. 
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