Znak sprawy: 60/TP/2021

Warszawa, dnia 16.06.2021 r.
Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 60/TP/2021

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym (wariant nr 2), pn.: Budowa terenów zieleni Parku Cichociemnych
w Warszawie.

KOMUNIKAT NR 3
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
Prosimy o informację czy pielęgnacja nasadzonej zieleni wchodzi w zakres niniejszego
postępowania, jeśli tak to przez jaki okres.
Odpowiedź:
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania pielęgnacji nasadzonej
wchodzącej w zakres niniejszego postępowania do czasu odbioru końcowego.

zieleni

Pytanie 2
W związku, iż zakres niniejszego postępowania jest bardzo obszerny, a pozyskanie ofert od
dostawców i podwykonawców jest czasochłonne, prosimy o przedłużenie terminu składania
ofert do 02.07.2021 r. w celu przygotowania rzetelnej i prawidłowej wyceny w/w tematu
przetargowego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert. Zakres
postępowanie zdaniem Zamawiającego pozwala na przeprowadzenie wyceny
we wskazanym przez Zamawiającego czasie.
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuję, iż dokonał
modyfikacji zapisu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego potencjału
osobowego. Rozdział VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pkt. 1.4.2. warunek udziału w postępowaniu dotyczący
potencjału osobowego lit. e) otrzymuje brzmienie:

Projekt pn. „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy” jest współfinansowany
przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020

e) co najmniej jedną osobą posiadającą wyższe wykształcenie I stopnia
w kierunku architektura krajobrazu lub ogrodnictwo oraz 5 letnie
doświadczenie zawodowe w zakresie pielęgnacji terenów zieleni
SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz osób otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
Niniejsze wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

Załączniki:
 SWZ;
 Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób 16.06.2021.

