
 

 

Znak sprawy: 77/TP/2021               Warszawa, dnia 05.08.2021 r. 
 

Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 77/TP/2021 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
(wariant nr 2), pn.: Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola 
Mokotowskiego w Warszawie. 
 

KOMUNIKAT NR 1 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym 
przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający uzna referencje dotyczące zamiast dwóch zadań po 100.tys.brutto 
- jednego zadania, gdzie firma wykonała alejki parkowe o nawierzchni mineralnej 
z obrzeżami z kostki granitowej - na kwotę 425.261,63 zł brutto 

Pytanie 2 
Czy Zamawiający uzna referencje dotyczące zamiast dwóch zadań po 100.tys.brutto 
- jednego zadania, gdzie firma wykonała alejki parkowe o nawierzchni mineralnej 
z obrzeżami z kostki granitowej - na kwotę 425.261,63 zł brutto 

Odpowiedź na pytanie 1 i 2: 
Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji zapisów rozdziału VIII INFORMACJA 
O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pkt 1.4.1 SWZ 

1.4.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności 
zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wykonywał minimum dwie roboty budowlane* polegające wykonaniu, przebudowie 
lub remoncie ścieżki o nawierzchni mineralnej każda na kwotę co najmniej 
100 000,00 zł brutto lub jedną robotę budowlaną* polegającą na wykonaniu, 
przebudowie lub remoncie ścieżki o nawierzchni mineralnej na kwotę co najmniej 
200 000,00 zł brutto z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami 
określającymi, że te usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły 
bezusterkowych odbiorów końcowych prac). 

SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

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

 
 
 
Załączniki: 
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