
 

 

Znak sprawy: 90/PN/2021               Warszawa, dnia 10.11.2021 r. 
 

Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 90/PN/2021 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: „Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu nad 
tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy”. 
 

KOMUNIKAT NR 2 
Odpowiedzi na zapytania wykonawców 

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ: 

Pytanie 1 
Zwracamy się z prośbą o zmianę kryteriów wiedzy i doświadczenia. 
W pkt 1.4 zdolności technicznej lub zawodowej 1.4.1 b podano jako kryterium wykonanie co 
najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej lub dokumentacji 
projektowej i przetargowej na budowę lub przebudowę terenu zieleni o wartości 
zamówienia co najmniej 500 000,00 zł (słownie złotych : pięćset tysięcy). Wnosimy o zmianę 
na kwotę 300 000zł. Swoją prośbę motywujemy iż ceny na rynku są zróżnicowane w 
zależności  zamożności regionów Polski. Jako projektanci z południa kraju wykonujemy 
projekty parków o podobnej powierzchni do przedmiotu zamówienia, jednak średnie kwoty 
za wykonanie takich usług są mniejsze niż w stolicy państwa. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany warunku w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej, określonego w punkcie 1.4.1.c) SWZ, tj. warunku dot. wykonania co najmniej 
1 usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej lub projektowej i 
przetargowej na budowę lub przebudowę terenu zieleni o wartości zamówienia co 
najmniej 500 000 zł. 

Pytanie 2 

W pkt 1.4 zdolności technicznej lub zawodowej 1.4.1 a podano jako kryterium  
wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji 
projektowej lub projektowej i przetargowej na budowę lub przebudowę terenu zieleni2 o 
powierzchni co najmniej 500 m2, który zlokalizowany miał być na stropie obiektu 
budowlanego lub terenu zieleni, to samo doświadczenie wymagane jest od projektanta 
zieleni. Wnosimy o pozostawienie tego kryterium w kompetencjach i wiedzy architekta 
krajobrazu jako osoby kompetentnej w tym zakresie projektowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany warunku w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej, określonego w punkcie 1.4.1.b) SWZ, tj. warunku dot. wykonania co 
najmniej 1 usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej lub projektowej i 



 
 

przetargowej na budowę lub przebudowę terenu zieleni2 o powierzchni co najmniej 500 
m2, który zlokalizowany miał być na stropie obiektu budowlanego lub terenu zieleni2, 
którego fragment o powierzchni co najmniej 500 m2 zlokalizowany miał być na stropie 
obiektu budowlanego.  

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że kryterium określone w rozdziale XVIII, w punkcie 
2.3., tj. kryterium oceny „doświadczenie zawodowe” nie jest kryterium obowiązkowym, a 
umożliwia jedynie otrzymanie przez Wykonawcę dodatkowych punktów, w przypadku 
dysponowania osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta zieleni, która 
posiada doświadczenie w projektowaniu terenów zieleni zlokalizowanych na stropach 
obiektów budowlanych.  

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