Znak sprawy: 143/PN/2021

Warszawa, dnia 21.02.2022 r.

Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 143/PN/2021

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: Wykonanie w latach 2022 – 2023 robót utrzymaniowych wałów
przeciwpowodziowych rzeki Wisły zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy.

KOMUNIKAT NR 2
Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Dotyczy rozdział VIII SWZ – Warunki udziału w postępowaniu
W punkcie 1.4.1 a) Zamawiający w ramach spełnienie warunku udziału w postępowaniu
wymaga wykonania/wykonywania co najmniej dwóch usług o charakterze podobnym
do zakresu prac wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym prace nie muszą
być wykonane na obszarze wałów przeciwpowodziowych, każda o wartości nie mniejszej
niż 80 000,00 zł brutto. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału
w postępowaniu przetargowym jeżeli wykonawca przedstawi referencje wykonanych prac
w następującym zakresie:
 Wykonywanie prac porządkowych na trawnikach i terenach nieutwardzonych
 Usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń (gruz, złom, opony,
gałęzie, liście itp.)
 Koszenie trawników, grabienie i wywóz
 Koszenie łąk kwietnych
 Koszenie chwastowisk wraz z usunięciem zanieczyszczeń gabarytowych
 Wiosenne grabienie
 Jesienne grabienie
 Cięcie techniczne krzewów
 Karczowanie krzewów
 Wycinanie oraz karczowanie samosiewów wraz z załadunkiem i wywozem
Odpowiedź:
Charakter wskazanych w pytaniu usług, polegających na kompleksowym utrzymaniu
terenów zielonych, kwalifikuje je jako usługi podobne do zakresu prac wskazanych
w opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie wyjaśniam, że w celu spełnienia
warunku udziału w postępowaniu ww. prace muszą być wykonane w ramach
co najmniej 2 usług, każda o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto.

Pytanie 2
W nawiązaniu do postępowania nr 143/PN/2021 pn. "Wykonanie w latach 2022-2023 robót
utrzymaniowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły zlokalizowanych w granicach
m.st Warszawy" proszę o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunku z:
co najmniej dwie usługi o charakterze podobnym do zakresu prac wskazanym w opisie
przedmiotu zamówienia, przy czym prace nie muszą być wykonane1 na obszarze wałów
przeciwpowodziowych, każda o wartości2 nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto.
na:
wykonanie jednej usługi o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia,
przy czym wartość prac będzie wynosiła min. 600.000,00 zł brutto?
Odpowiedź:
Mając na uwadze zakres prac objętych przedmiotowym zamówieniem, jak również fakt,
że zostało ono dodatkowo podzielone na 4 części Zamawiający nie widzi zasadności
ustalenia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej poprzez
ustalenie wartości wykonanych usług o podobnym charakterze w kwocie minimum
600.000 zł brutto.
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą
Pzp, zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuje informację o zmianie treści SWZ:


zmianie ulega Rozdział VIII INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pkt. 1.4.1 i otrzymuje brzmienie:

VIII NFORMACJA
ZAMÓWIENIA

O

WARUNKACH

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

O UDZIELENIE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności
zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych wykonuje:
a) co najmniej dwie usługi o charakterze podobnym do zakresu prac
wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym prace
nie muszą być wykonane1 na obszarze wałów przeciwpowodziowych,
każda o wartości2 nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto
Zamawiający dopuszcza spełnienie ww. warunków w ramach jednej umowy.
Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować
podaną wartość.
UWAGA:
1
Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana
na rzecz podmiotu (Zamawiającego / Odbiorcy) w ramach danej umowy i odebrana
przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą
wyszczególnione w ofercie.
2
W
przypadku
gdy
rozliczenie
pomiędzy
Wykonawcą/Podmiotem
a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej
walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości

wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego
kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego
Banku polskiego na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie,
wykonaniem usługi muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.


zmianie ulega Rozdział XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1 i otrzymuje
brzmienie:

XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 08.06.2022 r.


zmianie ulega Rozdział XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA
OFERT pkt. 1 oraz 2 i otrzymuje brzmienie:

XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP
do dnia 11.03.2022 r., do godziny 11:30.
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie
Zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 16, w dniu 11.03.2022 r.,
o godzinie 12:00.
Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani
są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

Załączniki:
 SWZ zmiana 21.02.2022

