
 

 

Znak sprawy: 41/PN/2020      Warszawa, dnia 23.10.2020 r. 
 

 
Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 41/PN/2020 
 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: „Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna.” 

KOMUNIKAT 1 

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 pytania wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę warunku uczestnictwa w postępowaniu z:  
1.1.1.1 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty budowalne 
polegającą na budowie skweru[1] lub parku[2] o powierzchni nie mniejszej niż 500 m². 
na: 
1.1.1.1 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty budowalne 
polegającą na budowie skweru[1] lub parku[2] lub rekreacyjnego terenu użyteczności 
publicznej o po-wierzchni nie mniejszej niż 500 m².  
Odpowiedź: 
Zamawiający zgadza się na proponowaną zmianę warunków uczestnictwa 
w postępowaniu. 

W związku z powyższym zmianie ulega rozdział V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 1.1.2.1 zdolności technicznej lub zawodowej SIWZ 
i otrzymuje brzmienie: 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że: 
1.1.2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty 
budowlane polegające na budowie skweru[1] lub parku[2] lub rekreacyjnego terenu 
użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m² 

SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

Pytanie 2 
Zamawiający w opisie technicznym przedmiotu zamówienia wskazuje konkretne wymiary 
i materiały wskazane do urządzeń konkretnych producentów, a taka kombinacja sprawia, 
iż właściwie niemożliwe jest zaoferowanie urządzeń innych, konkurencyjnych producentów. 



 
 

W związku z czym prosimy o dopuszczenie urządzeń równoważnych poprzez dopuszczenie 
tolerancji wymiarów +/- 15% od podanych w opisie technicznym, przy założeniu, że żadna 
ze stref bezpieczeństwa nie zwiększy swojej powierzchni. Wymiary w żaden sposób 
nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu, dlatego nie powinny być z góry 
narzucone. Ich narzucenie wymaga zaoferowania wprost wskazanych w dokumentacji 
technicznej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 15% urządzeń 
z założeniem, że żadna ze stref bezpieczeństwa nie zwiększy swojej powierzchni 
i wymiary nie wpłyną na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu oraz nie spowodują 
potrzeby zmian projektowych. Urządzenia mają jednak spełniać założenia kolorystyczne, 
materiałowe i jakościowe zawarte w dokumentacji projektowej. Jeżeli Zamawiający 
zaznaczył, że konkretne urządzenie ma zostać wykonane np. z drewna o ściśle 
określonych parametrach twardości drewna, Wykonawca nie może wykorzystać 
urządzenia wykonanego o innych parametrach lub z innego materiału np. ze stali. 

Pytanie 3 
W celu potwierdzenia zaproponowania przez wykonawcę urządzeń spełniających wymagania 
określone w projekcie budowlanym zwracamy się z prośbą o konieczność dołączenia kart 
technicznych i Certyfikatów urządzeń wraz z ofertą. Brak weryfikacji kart technicznych 
i Certyfikatów na etapie oceny ofert prowadzi do sytuacji, w której Wykonawcy mogą 
zaproponować urządzenia o nie porównywalnych parametrach, a co ważniejsze 
o parametrach niezgodnych z SIWZ. W takim przypadku Zamawiający może dokonać 
weryfikacji urządzeń dopiero na etapie odbioru. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zawarł w zamówieniu Kartę zatwierdzenia materiałów i urządzeń 
do wbudowania, która stanowi załącznik nr 3 do Dokumentacji projektowej. Karta 
ta stanowi dokument będący podstawą  do zatwierdzenia lub odrzucenia 
przez Zamawiającego, każdego materiału i każdego urządzenia zaproponowanego 
przez Wykonawcę.  
Wykonawca nie może wbudować jakiegokolwiek materiału i jakiegokolwiek urządzenia, 
bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego na Karcie 
zatwierdzenia materiałów i urządzeń do wbudowania. W wycenie zamówienia należy 
więc uwzględnić wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej. Wykonawca 
zobowiązany jest również do dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów 
świadczących o jakości danego produktu, materiału, urządzenia na poziomie realizacji 
zadania. 
 
Niniejsze wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Wykonawcy 
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
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