
 

 

Znak sprawy: 16/PN/2020                             
 Warszawa, dnia 07.04.2020 r. 

 
Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 16/PN/2020 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbędnych 
decyzji i pozwolenia oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac związanych z 
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji „Plaża Gocław – strefa aktywności i 
sąsiedzkich spotkań” (Budżet obywatelski nr 1718)”. 
 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 
Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuję treść 
pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1: 
Witam, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej 
wykonanie w ramach zaprojektuj i buduj boiska piłkarskiego oraz zadaszenia boisk sportowych przy Szkole 
Podstawowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że […] należycie zaprojektował i wykonał 

– co najmniej 2 (dwa) zadania polegające na zaprojektowaniu oraz budowie lub przebudowie terenów zieleni 

publicznej o charakterze parku, zieleńca, ogrodu botanicznego lub jordanowskiego lub placu zabaw lub 

terenu o podobnym charakterze […]  

Za teren zieleni należy rozumieć tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami 

funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, 

zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń 

towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, 

lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym; 

Wykonanie w ramach zaprojektuj i buduj boiska piłkarskiego oraz zadaszenia boisk sportowych przy Szkole 

Podstawowej nie spełnia w/w warunku. 
Pytanie 2: 
Czy w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Zamawiający zmieni termin składania ofert oraz 

odpuści możliwość składania ofert za pośrednictwem środków elektronicznych? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, iż zmianie ulega rozdział XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT SIWZ i otrzymuje brzmienie: 1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć pisemnie 

lub za pośrednictwem w terminie do dnia 22.04.2020 r. do godziny 11:30 w budynku Zarządu Zieleni m.st. 

Warszawy przy ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, w pokoju nr 31. 

2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 22.04.2020 r., o godz. 12:00 w budynku Zarządu Zieleni 

m.st. Warszawy przy ul. Krucza 5/11D w Warszawie w pokoju nr 16. 

3. Otwarcie ofert złożonych w postaci  elektronicznej nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert 

dostępnej na miniPortalu. 

Jednocześnie Zamawiający informuję, iż dopuszcza możliwość składania ofert za pośrednictwem środków 

elektronicznych. 

 
Niniejsze zmiany treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich 
uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
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