Znak sprawy: 56/PN/2021

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.
Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 56/PN/2021

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami
rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie - etap 1.

KOMUNIKAT NR 1
Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Postępowanie 56/PN/2021 składa się z dwóch zadań:
1.1. Zadanie 1 - zagospodarowanie terenu objętego dofinansowaniem,
1.2. Zadanie 2 - remont domków fińskich,
a zatem wg zapisów w Rozdziale XX, ust. 1 Wykonawca, który składa ofertę na oba zadania
powinien wnieść wadium w wysokości 1 000 000 zł? Określenia „zadanie” i „część” są
równoznaczne?
Odpowiedź:
Postępowanie nie jest postępowaniem w częściach a jedynie ma dwa zadania, które
będą realizowane w ramach jednej umowy.
Pytanie 2
Zwracamy się z prośbą o złagodzenie warunków udziału w postępowaniu, dotyczących
zdolności technicznej. Prosimy o zmianę w zapisach SWZ w Rozdziale VIII, ust. 1 pkt 1.4 ppkt
1.4.1.
z:
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej,
jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał* przez nieprzerwalny
okres 12 miesięcy:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie terenów zieleni (w rozumieniu
art. 5 pkt 21) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) wykonanych w ramach
jednej umowy o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto**.
b) co najmniej jedną robotę rekultywacyjną i/lub melioracyjną i/lub hydrotechniczną i/lub
polegającą na wykonaniu zbiornika wodnego wykonaną w ramach jednej umowy o wartości
5 000 000,00 zł brutto **
na:
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej,

jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał* przez
nieprzerwalny okres 12 miesięcy:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie terenów zieleni (w rozumieniu
art. 5 pkt 21) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) wykonanych w ramach
jednej umowy o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto**.
b) co najmniej jedną robotę rekultywacyjną i/lub melioracyjną i/lub hydrotechniczną
i/lub polegającą na wykonaniu zbiornika wodnego wykonaną w ramach jednej umowy
o wartości 5 000 000,00 zł brutto **.
Zmiana zapisów SWZ może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności oraz rzetelności
wycen.
Odpowiedź:
Zdaniem Zamawiającego zmiana ta nie przyczyni się w dużym stopniu do zwiększenia
konkurencyjności. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ w tym
zakresie. Zamawiającemu zależy na wyłonieniu Wykonawcy, który będzie zaznajomiony
z nowoczesnymi technikami prowadzenia robót (szczególnie w zakresie technologii
wykonania zbiornika wodnego) stąd zaproponowany przez Zamawiającego okres 5 lat
jest okresem wystarczającym do wykazania się zdolnością zawodową.
Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

