
 

 

Znak sprawy: 61/TP/2021               Warszawa, dnia 20.07.2021 r. 
 

Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 61/TP/2021 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
(wariant nr 2), pn.: Opracowanie założeń konstrukcyjnych dla nawierzchni podwieszanych 
dla chodników w formie opisowej i rysunkowej, określenie gabarytów projektowanych 
elementów oraz określenie uwarunkowań wykonania. 
 

KOMUNIKAT NR 1 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuję, iż dokonał 
modyfikacji zapisów Załącznik nr 7 do SWZ – formularz oferty w zakresie pkt. II: 

I. Oświadczamy, iż dysponujemy/nie dysponujemy1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji 
projektanta, posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku architektura krajobrazu, 
a także posiadającą przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 
projektowania w branży architektura krajobrazu, która wykonała minimum jeden 
projekt dla terenu zielni o wartości kosztorysowej robót wynoszącej co najmniej 
300 000,00 zł. 

a) osoby posiadającej doświadczenie (przy czym za spełniające warunek Zamawiający uzna 
również publikacje, granty, staże, prowadzone szkolenia, projekty badawcze) w przedmiocie 
analizy wymagań w zakresie wodo- i gazoprzepuszczalności nawierzchni 
lub/i w przedmiocie opracowania wymagań technicznych nietypowych materiałów 
budowlanych i technologii w odniesieniu do zapotrzebowania roślin, o którym mowa 
w Rozdziale VIII pkt 1.4.2 lit a) SWZ 

Imię i nazwisko Nazwa 
uczelni/szkoły/kierunek 

Doświadczenie (wskazać publikacje, 
granty, staże, prowadzone szkolenia, 

projekty badawcze) 

  
 
 

b) osoby posiadającej doświadczenie (przy czym za spełniające warunek Zamawiający uzna 
również publikacje, granty, staże, prowadzone szkolenia, projekty badawcze) w przedmiocie 
analizy możliwości wykorzystania różnych materiałów do budowy chodników (beton, 
tworzywo sztuczne, stal, materiał z recyklingu, itp.)., o którym mowa w Rozdziale 
VIII pkt 1.4.2 lit c) SWZ 

Imię i nazwisko Nazwa 
uczelni/szkoły/kierunek 

Doświadczenie (wskazać publikacje, 
granty, staże, prowadzone szkolenia, 

projekty badawcze) 

  
 
 

Załącznik otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

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

 
 
Załączniki: 
 Załącznik nr 7 do SWZ – formularz oferty 20.07.2021. 

 
1 Niewłaściwe skreślić. W przypadku zaznaczenia, iż Wykonawca dysponuje ww. osobą należy wypełnić tabelę 

zamieszczoną poniżej. 
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