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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 4 

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 Zamawiający uzna warunki za spełniony jeżeli Wykonawca będzie 
dysponował: 
co najmniej jednej osoby posiadającej wyższe wykształcenie I stopnia w kierunku architektura 
krajobrazu lub ogrodnictwo oraz 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pielęgnacji 
terenów zieleni 
lub 
co najmniej jednej osoby posiadającej wyższe wykształcenie I stopnia w kierunku architektura 
krajobrazu oraz średnie ogrodnicze oraz 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 
pielęgnacji terenów zieleni. 

Odpowiedź: 

Wykonawca jest zobowiązany spełnić warunek dotyczącego potencjału osobowego 
zgodnie ze zmienionym zapisem w Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z treścią 
komunikatu nr 3. 

Jednocześnie Zamawiający informuję, iż na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), 
dokonał modyfikacji zapisów Załącznika nr 9 do SWZ - wzór umowy § 6 ust. ust. 2 pkt. 45 
lit. d. 
Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

Pytanie 2 
Jaką stawkę VAT wykonawca ma przyjąć w postępowaniu? Zamówienie obejmuje roboty 
budowlane jak i zieleń. 



 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
oraz Art. 146a pkt 1 ustawy o VAT stawka podstawowa podatku od towarów i usług (VAT) 
- wynosi 23%.  Pozostałe stawki VAT są stawkami preferencyjnymi, których zastosowanie 
wynika z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT oraz art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. Zamawiający 
nie wyklucza możliwości zastosowania opodatkowania mieszanego w zamówieniu, 
zaznaczając konieczność spełnienia przesłanek wynikających z ustawy o podatku VAT 
przy stosowaniu stawek preferencyjnych. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
 Załącznik nr 9 do SWZ – wzór umowy 16.06.2021. 
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