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Znak sprawy: 6/PN/2022               Warszawa, dnia 04.03.2022 r. 
 
 

Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 6/PN/2022 

 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: Wykonywanie prac porządkowych, konserwacyjnych, 
eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann, kaskad, 
poidełek sieci zraszających będących w administrowaniu ZZW. 
 
 

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 
Wnoszę o uwzględnienie w kryterium „doświadczenie” doświadczenia wykonawcy również 
w ramach usług wykonywanych. Ograniczenie tego kryterium wyłącznie do usług 
zakończonych nie znajduje uzasadnienia zarówno w przepisach prawa oraz logiki. Definicja 
doświadczenia wskazuje na uzyskanie w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy usług 
lub prowadzenia działalności gospodarczej przez dany okres. Jak sama nazwa wskazuje 
doświadczenie, to jest coś nabytego. Doświadczenie można uzyskiwać w trakcie świadczenia 
pracy, usług. Jednakże przede wszystkich doświadczenie to ugruntowana pozycja danego 
wykonawcy na rynku w oparciu o zrealizowane dotychczas usługi, nie tylko wykonane, 
ale również obecnie świadczące. 
Wobec powyższego wnoszę o uwzględnienie w kryterium „doświadczenie” usług 
wykonywanych przez wykonawcy, tak by bonus za posiadane doświadczenie 
był jak najszerzej zastosowany i aby Zamawiający mógł wybrać wykonawcę, z odpowiednim 
doświadczeniem, wiedzą fachową i ugruntowaną pozycją na rynku. 

Pytanie 2 
Zamawiający w pkt 1.4.1. SWZ wskazał, że: „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: 
- co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu prac konserwacyjnych, 
eksploatacyjnych fontann, kaskad, sieci zraszająco-kroplujących o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 200 000,00 zł brutto”. 
Zamawiający określił, że w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 
Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem określonego powyżej zamówienia. Usługa 
ta ma charakter ciągły. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, 
w przypadku gdy Wykonawca wykaże realizację umowy, która nie jest jeszcze zakończona 
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ale została zrealizowana w zakresie wymaganym w warunku udziału w postępowaniu, 
tj. Wykonawca wykonał prace polegające na wykonaniu prac konserwacyjnych, 
eksploatacyjnych fontann, kaskad, sieci zraszająco-kroplujących o łącznej wartości 
nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto? 

Odpowiedź 1 i 2: 
Zgodnie z zapisami rozdziału IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
POTWIERDZA JĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt. 7.4.1. 
Zamawiający żąda w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykazu usług 
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych 
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione 
w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu określa załącznik nr 3 do SWZ. 
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej 
wykazując się doświadczeniem nabytym w trakcie wykonywanych usług jeśli będą 
one polegały na wykonywaniu prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych fontann, kaskad, 
sieci zraszająco-kroplujących oraz jeśli wartość już wykonanych prac wyniesie nie mniej 
niż 200 000,00 zł brutto. 

Pytanie 3 
Zamawiający w pkt 1.4.1. SWZ wskazał, że: „Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy 
odpowiednio zsumować powyższe wartości”. Czy oznacza to, że Zamawiający w przypadku 
złożenia oferty na dwie części wymaga, aby Wykonawca wykazał realizację zamówień 
na minimum 200 000 zł czy na 400 000 zł? 

Odpowiedź: 
Wykonawca składając ofertę w postępowaniu musi się wykazać doświadczeniem 
polegającym na wykonaniu, prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych fontann, kaskad, 
sieci zraszająco-kroplujących o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto 
na każdą z części osobno. W przypadku złożenia oferty na dwie części zamówienia 
Wykonawca musi się wykazać wymaganym doświadczeniem w realizacji zamówień 
o łącznej wartości 400 000,00 zł. 

Pytanie 4 
Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w pkt 1.4.1. SWZ dotyczącego zdolności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże zrealizowanie 
w odrębnych umowach prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych fontannach, prac 
konserwacyjnych i eksploatacyjnych kaskad, prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych sieci 
zraszająco-kroplujących, przy założeniu, że suma tych umów będzie wynosić przynajmniej 
200 000 zł? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie 
zdolności technicznej i zawodowej w ramach jednej umowy lub kilku umów. 
 

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