
 

 

Znak sprawy: 62/TP/2021               Warszawa, dnia 25.06.2021 r. 
 
 

Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 62/TP/2021 

 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, 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 
W związku z planowanym udziałem w postępowaniu na „Wykonanie dokumentacji 
projektowej rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej.” Nr sprawy: 62/TP/2021, 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę warunków udziału w postepowaniu poprzez 
modyfikację zapisów Dział VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, podpunkt 1.4.1 poprzez wydłużenie 
okresu ważności referencji Wykonawcy do 10 lat. Proponowany zapis: 

1.4.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności 
zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie w ramach jednej lub dwóch umów wykonywał: 
a) co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz 

z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub dokonaniem 
skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dla 
terenu zieleni publicznej o wartości kosztorysowej robót wynoszącej co 
najmniej 1 000 000 zł; 

b) co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz 
z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub dokonaniem 
skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, na 
podstawie której wykonano teren zieleni publicznej o wartości robót 
wynoszącej co najmniej 3 000 000 zł. 

  
Swoją prośbę argumentujemy tym iż w naszej ocenie w/w zapisy SWZ traktują w sposób 
uprzywilejowany Wykonawców dysponujących doświadczeniem zdobytym w bardzo 
krótkim okresie czasu – tj. jedynie w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających termin 
składania ofert, powodując, iż Wykonawcy dysponujący doświadczeniem wymaganym 
do realizacji Zamówienia, gwarantującym należyte wykonanie Zamówienia, lecz 



 
 

zdobytym w okresie wykraczającym poza ww. ramy czasowe są pozbawieni możliwości 
uczestniczenia w postępowaniu. Zastosowanie nieuzasadnionych, zbyt wygórowanych 
warunków udziału w postępowaniu powoduje naruszenie zasady równego traktowania 
wykonawców i uczciwej konkurencji i ogranicza potencjalny krąg wykonawców biorących 
udział w postępowaniu przetargowym, utrudnia złożenie konkurencyjnej oferty i tym 
samym może prowadzić do wyboru wykonawcy wyłonionego w sposób niezgodny z 
przepisami p.z.p. 
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie przychyla się do prośby o zmianę warunku udziału w postępowaniu. 
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