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Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 56/PN/2021 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami 
rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie - etap 1. 
 
 

KOMUNIKAT NR 6 

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 
Dot. VIII.1.4.2. warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego  
f) co najmniej jedną osobą posiadającą wyższe wykształcenie I stopnia w kierunku 
architektura krajobrazu i ogrodnictwo oraz 5 letnie doświadczenie zawodowe 
w zakresie pielęgnacji terenów zieleni 
 
W związku z faktem, iż nie istnieje kierunek studiów architektura krajobrazu i ogrodnictwo 
prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli „kierunek architektura krajobrazu 
lub ogrodnictwo”, czyli warunek powinien brzmieć: 
f) co najmniej jedną osobą posiadającą wyższe wykształcenie I stopnia w kierunku 
architektura krajobrazu lub ogrodnictwo oraz 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 
pielęgnacji terenów zieleni 

Odpowiedź: 
Zamawiający na podstawie analizy zmienia zapis warunku udziału w postępowaniu 
dotyczący potencjału osobowego. Rozdział VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pkt. 1.4.2. warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego lit. f) otrzymuje brzmienie: 

f) co najmniej jedną osobą posiadającą wyższe wykształcenie I stopnia w kierunku 
architektura krajobrazu lub ogrodnictwo oraz 5 letnie doświadczenie 
zawodowe w zakresie pielęgnacji terenów zieleni 

SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz osób otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 



 
 

Pytanie 2 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż podanie w ofercie nazw podwykonawców, którym 
wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w przypadku, gdy nie są oni 
znani na etapie składania oferty - nie jest wymagane. Powyższe potwierdza zarówno 
powszechna praktyka jak i utrwalone orzecznictwo KIO, w tym m.in. wyrok z 13.02.2017 r. 
(sygn. akt KIO 192/17), zgodnie z którym skoro ustawodawca dopuszcza szereg zmian 
podmiotu podwykonawcy, dopuszczając również weryfikację podwykonawcy na późniejszym 
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zatem należy uznać, że wskazanie 
konkretnych podwykonawców w złożonej ofercie (ich spersonalizowanie poprzez podanie 
konkretnych firm) nie stanowi immanentnej części złożonej przez wykonawcę oferty, 
a ma jedynie charakter informacyjny. Co podkreślono informacje te nie muszą zostać 
przekazane zamawiającemu już na etapie składania oferty. Fakt, że ustawodawca użył 
sformułowania "zamiar" powierzenia części zamówienia podwykonawcom, należy 
interpretować w ten sposób, iż wykonawca ma podać na etapie składania oferty firmy, nazwy 
proponowanych podwykonawców, które są mu na daną chwilę znane. Dodatkowo, 
jak podkreślono w wyroku KIO z 4.4.2017 r. (KIO 534/17, KIO 540/17), nie można 
też nie zauważyć, że wzór formularza JEDZ, zarówno w samej treści formularza, 
jak i w objaśnieniach do niej, zakłada, że podwykonawcy mogą nie być znani na etapie 
składania ofert. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o potwierdzenie, że pkt 10) formularza oferty można 
pozostawić bez wypełnienia lub ewentualnie należy ograniczyć się do wskazania zakresów 
robót przewidzianych do podzlecenia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w pkt. 10) formularza ofertowego Wykonawca wpisuje zakres 
prac oraz podwykonawcę o ile jest mu znany na etapie składania ofert. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że Wykonawca może zgłosić podwykonawcę 
na każdym etapie realizacji zadania. 

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani 
są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 SWZ 15.06.2021; 
 Załącznik nr 5 do SWZ wykaz osób 15.06.2021. 
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