
 

 

Znak sprawy: 88/TP/2021               Warszawa, dnia 20.12.2021 r. 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 88/TP/2021 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, pn.: „Nowy park na Bemowie”. 

 

KOMUNIKAT NR 2 

Odpowiedzi na zapytania wykonawców 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej 

dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą 

treści SWZ: 

Pytanie 1 

Zwracam się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

zawodowej Wykonawcy i dopuszczenie osób  posiadających  uprawnienia  do  pełnienia  

samodzielnych  funkcji technicznych  w budownictwie  w zakresie  kierowania  robotami  

budowlanymi  w specjalności drogowej , a nie tylko budowlanej. Uzasadnieniem może być, że 

większość robót budowlanych na w/w zadaniu związana jest z wykonaniem nawierzchni  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób: 

- zmianie ulega Rozdział VIII INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pkt 1.4.2.  – i otrzymuje brzmienie: 

VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA. 

1.4.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału 

osobowego, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje 

zawodowe lub doświadczenie, przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie 

funkcji: 

a) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji 

kierownika budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej lub 

drogowej, która wykaże się, że przez co najmniej 18 miesięcy brała 

udział w robotach budowlanych; 

- zmianie ulega Rozdział XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1 i otrzymuje brzmienie: 

 



 

 

XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27.01.2022 r. 

oraz Rozdział XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 2 

i otrzymują brzmienie: 

XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP 

do dnia 29.12.2021 r., do godziny 11:30. 

3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie 

Zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 16, w dniu 29.12.2021 r., 

o godzinie 12:00. 

SWZ oraz formularz oferty stanowiący załącznik nr 8 do SWZ otrzymują brzmienie 

jak w załączeniu. 

Ponadto zmianie ulega wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ - w paragrafie 2 i 

paragrafie 6 - który otrzymuje brzmienie jak w załączniku. 

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani 

są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, o którym mowa w art. 267 ust. 

2 pkt 6. 

 

Załączniki: 

− SWZ zmiana 20.12.2021; 
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