
 

 

Znak sprawy: 49/PN/2021               Warszawa, dnia 09.06.2021 r. 
 

Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 49/PN/2021 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: Budowa Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego 
w Warszawie - etap 1. 
 

KOMUNIKAT NR 1 

Zamawiający na podstawie art. 135 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 
Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeśli wykonawca wykaże się realizacją 
kontraktu za wymaganą kwotę w okresie nieprzerwanym przez okres 12 miesięcy (a nawet 
dłużej) wliczając w to okres pielęgnacji zrealizowanej zieleni. Wydawać by się mogło, 
że intencją Zamawiającego nie jest pozyskanie ofert od wykonawców, których umowy 
obejmowały również miesiące zimowe kiedy de facto i tak nie prowadzi się żadnych prac 
budowlanych lecz należałoby uznać, że chodzi o takich wykonawców, którzy posiadają 
stosowną wiedzę i doświadczenie w całorocznym utrzymaniu terenów zieleni, które to również 
są przedmiotem niniejszego postępowania. 

Odpowiedź: 
Wymagania zawarte w p. III.1.3) w pp. 1.a) Ogłoszenia o zamówieniu dotyczą co najmniej 
jednej roboty budowlanej polegającej na budowie terenów zieleni, zgodnie 
z przywołanymi przepisami. Określono też pojęcie „wykonanej roboty budowlanej”. 
Wykonywanie robót budowlanych uzależnione jest bardziej od warunków 
atmosferycznych a nie od pory roku. Dlatego oczekuje się od Wykonawcy optymalnego 
wykorzystania czasu na realizację zamówienia. Intencją Zamawiającego jest rzetelna 
realizacja zamówienia w zadanym terminie. Zamawiający uzna za spełniony warunek 
udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeśli Wykonawca wykaże 
się realizacją umowy o wymaganej wartości, co najmniej jednej roboty budowlanej 
polegającej na budowie terenów zieleni, zgodnie z przywołanymi przepisami ustawy 
o ochronie przyrody, w okresie nieprzerwanym 12 miesięcy. 

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