
 

 

Znak sprawy: 89/PN/2021               Warszawa, dnia 10.11.2021 r. 
 

Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 89/PN/2021 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: „Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu nad 
tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy”. 
 

KOMUNIKAT NR 1 
Odpowiedzi na zapytania wykonawców 

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), 
zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami oraz 
zmianą treści SWZ: 

Pytanie 1 
Wymienione w Załączniku nr 1 do SWZ: 
"Określenie ilości i rodzaju stosowanych preparatów (stosowane preparaty do oczyszczania 
wody muszą posiadać odpowiednie numery identyfikacji weterynaryjnej, karty 
charakterystyki preparatu, karty techniczne i etykiety)", w szczególności "numeru identyfikacji 
weterynaryjnej". Czy wymogiem jest, aby preparat biologiczny (np. biopreparat bakteryjny) 
posiadał taki numer? 

Odpowiedź: 
Odnośnie stosowanych preparatów biologicznych do remediacji zbiorników wodnych 
podstawowym wymaganiem Zamawiającego jest aby były one bezpieczne dla 
organizmów wodnych, w szczególności dla ryb. Bezpieczeństwo to musi zostać 
potwierdzone przez odpowiednie krajowe jednostki wydające stosowne atesty. W 
związku z powyższym możliwe jest potwierdzenie bezpieczeństwa preparatów  atestami 
i certyfikatami wystawionymi w szczególności przez państwowe służby weterynaryjne a 
także Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. 

Pytanie 1 
Czy wykonywanie bioremediacji wód podziemnych in situ spełnia warunek wymieniony 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ): 
"Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli 
wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 4 
zabiegi remediacji/rekultywacji zbiorników wodnych przy wykorzystaniu metod biologicznych 
o łącznej powierzchni lustra wody co najmniej 5 ha a stosowana technologia remediacji 
została opisana w co najmniej dwóch artykułach." 
 

Odpowiedź: 
Możliwe jest zaliczenia zbiorników wód podziemnych do spełnienia warunku 
uczestnictwa w postępowaniu, o ile Oferent jest w stanie w wiarygodny sposób wykazać 



 
 

powierzchnię wód podziemnych, która podlegała rekultywacji przy zastosowaniu metod 
remediacji biologicznej 
 

 

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany  Załącznika nr 7 do SWZ – Opis 
przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

Niniejsze wyjaśnienia wraz ze zmianą treści SWZ stanowią integralną część SWZ. 
Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

 Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia_10.11.2021; 
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