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ZARZĄDZENIE NR 333/2020
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie zakazu stosowania dmuchaw na terenach m.st. Warszawy
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 33 ust. 3 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i
1815), zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami powietrza oraz
hałasem zobowiązuje się dyrektorów biur Urzędu m.st. Warszawy, burmistrzów dzielnic
m.st. Warszawy, kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz kierowników
osób prawnych m.st. Warszawy, dysponujących nieruchomościami stanowiącymi mienie
m.st. Warszawy oraz nieruchomościami będącymi w jego zarządzie albo stanowiących
własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy, do wprowadzenia
zakazu stosowania dmuchaw podczas prowadzonych prac porządkowych na ww. terenach.
§ 2. 1. W celu zastosowania zakazu, o którym mowa w § 1, wymienione w nim osoby
zobowiązuje się do:
1) stosowania w zawieranych umowach o udzielenie zamówienia publicznego,
dotyczących prac porządkowych, odpowiednich klauzul umownych, określonych
w załączniku do zarządzenia oraz kontroli ich przestrzegania;
2) stosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego postanowień
art. 24 ust. 5 pkt. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) o wykluczeniu z postępowania wykonawcy, który –
z przyczyn leżących po jego stronie – nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego,
zawierającą klauzule, o których mowa w załączniku do zarządzenia, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
2. Stosowanie przepisów, o których mowa w § 2 pkt 2), nie może uchybiać innym
obowiązkom wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym procedurze
zawartej w art. 24 ust. 8 ustawy.
§ 3. 1. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy prowadzi ewidencję
wykonawców, którzy – z przyczyn leżących po ich stronie – nie wykonali albo nienależycie
wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego,
zawierającą klauzule, o których mowa w załączniku do zarządzenia, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Wykonawca widnieje w ewidencji przez
okres 3 lat od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
2. Stwierdzone przypadki naruszenia klauzul umownych, o których mowa w załączniku
do zarządzenia, które spowodowały niewykonanie lub nienależyte wykonanie w istotnym
stopniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy
lub zasądzenia odszkodowania, należy niezwłocznie zgłaszać do Biura Ochrony Środowiska
na adres e-mailowy: sekretariat.bos@um.warszawa.pl.
3. Osoby wymienione w § 1 są zobowiązane każdorazowo dokonywać, drogą
elektroniczną, na adres o którym mowa w ust. 2, sprawdzenia, czy wykonawcy, którzy
zgłosili się do postępowania widnieją w ewidencji, o której mowa w ust. 1.
4. Ewidencja podmiotów naruszających klauzule umowne, o których mowa w § 2 ust. 1,
zawierająca przynajmniej informacje o nazwie wykonawcy dokonującego naruszenia, dacie

i sposobie naruszenia umowy, skutku naruszenia w postaci rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania oraz jednostce stwierdzającej naruszenie, prowadzona jest
w formie elektronicznej, wyłącznie w celu ewentualnego zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 4
ustawy Prawo zamówień publicznych. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
§ 4. Klauzule umowne, o których mowa w § 2, stosuje się w postępowaniach wszczętych
po wejściu w życie niniejszego zarządzenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom biur Urzędu m.st. Warszawy,
burmistrzom dzielnic m.st. Warszawy, kierownikom jednostek organizacyjnych
m.st. Warszawy oraz kierownikom osób prawnych m.st. Warszawy – dysponującymi
nieruchomościami, o których mowa w § 1.
§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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