
 

 

Znak sprawy: 35/TP/2021               Warszawa, dnia 27.04.2021 r. 
 
 

Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 35/TP/2021 

 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym , pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru Gwary 
Warszawskiej. 
 
 

KOMUNIKAT NR 2 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 
Prosimy o informacje, jakie załączniki składają się na kompletną ofertę? 
SWZ str SWZ str 8 rozdział IX pkt 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego 
na dzień składania ofert oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 
ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ, stanowiącego dowód 
potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, 
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 
dowodowe. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do SWZ. 
pkt 2.  Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, 
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia w celu 
potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących (..) 2.4,1 wykazu dostaw lub usług (...) 2.4.2. wykazu osób, 
oraz 
Rozdział X pkt 1: 
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert 
oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego w SWZ, stanowiącego dowód potwierdzający brak 
podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 
przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wzór oświadczenia określa 
załącznik nr 3 do SWZ 
natomiast załącznik nr 1 do SWZ - OPZ str 40: 
1. Sposób przygotowania oferty 
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Do oferty należy dołączyć:  

·      Wskazanie zaprojektowanego przez Wykonawcę terenu zieleni publicznej 
o wartości kosztorysowej robót minimum 1 000 000 zł; 
·      Wskazanie zaprojektowanego przez Wykonawcę a następnie wykonanego 
na podstawie jego projektu terenu zieleni publicznej o wartości robót minimum 
3 000 000 zł; 



 
 

·      Wykaz innych prac podlegających punktacji w kryterium „Doświadczenie”; 
·      Dokumenty potwierdzające, że ww. prace zostały wykonane należycie, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i normami (referencje, protokoły 
bezusterkowych odbiorów końcowych prac). 

Prosimy o doprecyzowanie czy wykaz usług i osób jest wymagany na etapie 
składania ofert? 

Odpowiedź 
Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 1 do SWZ – opisu przedmiotu 
zamówienia poprzez wykreślenie pkt. 10 Sposób przygotowania oferty. 

Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie 
jak w załączeniu. 

Do oferty należy załączyć zgodnie z pkt. 1 rozdział IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ 
LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZA JĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania 
ofert oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego w SWZ, stanowiącego dowód potwierdzający spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący 
wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wzór oświadczenia określa 
załącznik nr 2 do SWZ oraz pkt. 1 rozdział X WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
POTWIERDZA JĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA Zamawiający żąda złożenia 
wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o którym mowa w art. 125 
ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ, 
stanowiącego dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, 
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 
Wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do SWZ. 
Do oferty należy również dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium (kserokopię 
dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu lub gdy wadium jest wnoszone 
w jednej z następujących form: gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572) - oryginał dokumentu 
w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez wystawcę gwarancji/poręczenia). 

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani 
są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – zmiana 27.04.2021. 
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