
 

 

Znak sprawy: 7/PN/2020               Warszawa, dnia 24.03.2020 r. 

 

Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 7/PN/2020 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: „Wykonanie siedmiu kompletnych dokumentacji budowlano-
wykonawczych naturalnych placów zabaw wraz ze STWOiR, przedmiarami 
oraz kosztorysami inwestorskimi” 
 

KOMUNIKAT 
 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym 
przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

W nawiązaniu do postępowania nr 7/PN/2020  na Wykonanie siedmiu kompletnych 
dokumentacji budowlano-wykonawczych naturalnych placów zabaw wraz ze STWOiR, 
przedmiarami oraz kosztorysami inwestorskimi  zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakie 
dokumenty wchodzą w skład kompletnej oferty przetargowej. 

SIWZ rozdział III pkt 1: 

·        Wraz z ofertą należy złożyć: 
·        w zakresie części 1 - koncepcji naturalnego placu zabaw dla lokalizacji 
ul. Bernardyńskiej; 
·        w zakresie części 2 koncepcji naturalnego placu zabaw dla części A pn. „W 
starym ogrodzie”. 

Koncepcja nie podlegają uzupełnieniu 

Rozdział VI pkt 1: 

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczeń 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, stanowiących wstępne potwierdzenie, 
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
określone w Rozdziale V SIWZ. Wzór oświadczeń określa załącznik nr 2 oraz 2A do SIWZ 

Rozdział XI pkt 3 i 4 : 

3.      Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób 
czytelny, przy użyciu „Formularza oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 
SIWZ. 
4.      Do oferty należy załączyć: 

·        w zakresie części 1 - koncepcji naturalnego placu zabaw dla lokalizacji 
ul. Bernardyńskiej; 
·        w zakresie części 1 koncepcji naturalnego placu zabaw dla części A pn. „W 
starym ogrodzie”. 

Koncepcja nie podlegają uzupełnieniu. 
Z SIWZ wynika że kompletna oferta zawiera formularz ofertowy – załącznik 3, oświadczenia 
załącznik 2 i 2A oraz koncepcja 

Natomiast załącznik nr 1A do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia cz1 pkt 9 oraz załącznik nr 
1B do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia cz2: 



9.      Sposób przygotowania oferty Wykonawcy:  
9.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim,  

9.2 Należy podać kwotę brutto łączną dla całego przedmiotu zamówienia oraz 

podać kwotę jednostkową brutto dla nadzoru autorskiego. 

9.3 Do oferty należy dołączyć: 

a)    wykaz zaprojektowanych i zrealizowanych przez Wykonawcę placów zabaw,  
b)   dokumenty potwierdzające, że prace zaprezentowane w wykazie opisanym 

w pkt. 9.3 a)  
zostały wykonane należycie zgodnie z obowiązującym prawem i normami 

(referencje, protokoły bezusterkowych odbiorów końcowych prac). 

9.4   Elementem składowym oferty jest przygotowanie koncepcji naturalnego placu 

zabaw dla lokalizacji Bulwar Fotylii Wiślanej. Opis dla tej lokalizacji znajduje się w 

pkt 1.6 OPZ 

Z opisów przedmiotu zamówienia wynika, że do oferty należy załączyć także wykaz 
zaprojektowanych i zrealizowanych przez Wykonawcę placów zabaw oraz dokumenty 
potwierdzające, że prace zaprezentowane w wykazie opisanym w pkt. 9.3 a)  zostały 
wykonane należycie zgodnie z obowiązującym prawem i normami (referencje, protokoły 
bezusterkowych odbiorów końcowych prac). 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności 

Odpowiedź: 

Zgodnie z rozdziałem VI SIWZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
POTWIERDZAJĄCYCH, SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA pkt. 1 zamawiający żąda złożenia 
wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym 
przez Zamawiającego w SIWZ, stanowiących wstępne potwierdzenie, że wykonawca 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale 
V SIWZ. Wzór o świadczeń określa załącznik nr 2 oraz 2A do SIWZ oraz rozdziałem XI 
SIWZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt. 3 oraz 4 do formularza oferty 
należy załączyć koncepcje: 

• w zakresie części 1 - koncepcji naturalnego placu zabaw dla lokalizacji 
ul. Bernardyńskiej; 

• w zakresie części 2 koncepcji naturalnego placu zabaw dla części A pn. „W 
starym ogrodzie”. 

Jednocześnie Zamawiający zmodyfikował pkt. 9 opisu przedmiotu zamówienia dla części 1 
oraz pkt. 14 opisu przedmiotu zamówienia dla części 2: 

Opisy przedmiotu zamówienia: 

 Załącznik nr 1A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia część 1; 

 Załącznik nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia część 2. 

otrzymują brzmienie jak w załączeniu. 

Pytanie 2 

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisu dot. wymagania 
a.       potencjału osobowego: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, 
że dysponuje zespołem osobowym składającym się z n/w osób, przy czym Zamawiający 
dopuszcza łączenie funkcji: 



• co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności ogólnobudowlanej i będąca członkiem 
odpowiedniej izby samorządu zawodowego; 

Zgodnie z prawem budowlanym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
wydawane są w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej. Proszę 
o wyjaśnienie, które są wymagane. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji rozdziału V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA pkt. 1.1.2. tiret b) SIWZ 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA.  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
1.1.2 zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) potencjału osobowego: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, 

że dysponuje zespołem osobowym składającym się z n/w osób, przy czym Zamawiający 
dopuszcza łączenie funkcji: 

• co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w specjalności architektoniczne 
bez  ograniczeń i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego; 

UWAGA: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 
stosownie do wymogów określonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw  Europejskiego  
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a 
oraz innych przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). 

SIWZ i załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób otrzymują brzmienie jak w załączeniu. 

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
niniejszym informuję że zmianie: 

 ulega rozdział XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA ofert pkt. 1 i 2: 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć w terminie do dnia 

30.03.2020 r. do godziny 11:30 w siedzibie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy 
przy ul. Kruczej 5/11D 00-548 Warszawa, w pokoju nr 31. 

2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj.: 30.03.2020 r., o godz. 12:00 w siedzibie 
Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w pokoju nr 16 

Niniejsze zmiany treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Wykonawcy zobowiązani 
są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
 
 
Załączniki: 
− SIWZ zmiana 24.03.2020; 

− Załącznik nr 1A do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia część 1 zmiana 24.03.2020; 

− Załącznik nr 1B do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia część 2 zmiana 24.03.2020; 

− załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób 24.03.2020. 


