
 

 

Znak sprawy: 30/TP/2022               Warszawa, dnia 20.05.2022 r. 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 30/TP/2022 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

(wariant 2), pn.: Remont Placu Zabaw w parku Ujazdowskim 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 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej 

w w/w postępowaniu. 

Spełnieniem tego warunku zgodnie z SIWZ jest posiadanie doświadczenia polegającego 

na wykonaniu min. 1 roboty budowlanej polegającej na modernizacji placu zabaw, 

gdzie prace polegały na przebudowie** lub remoncie*** małej architektury na kwotę 

co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto.  

Prosimy o zajęcie stanowiska czy spełnieniem warunku posiadania w/w zdolności będzie 

także  wykonanie przebudowy /remontu lub montażu małej architektury związane 

z wykonaniem skweru na kwotę co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto? 

Chcieliśmy zauważyć iż prace te są bardzo podobne do prac wymaganych obecnie w SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami rozdziału VIII SWZ INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, 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 w ramach jednej umowy wykonał* minimum 1 robotę budowalną polegającą 

na modernizacji placu zabaw, gdzie prace polegały na przebudowie** lub remoncie*** małej 

architektury na kwotę co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto (…). 

W przedmiotowym zapisie, Zamawiający celowo zawęził pojęcie „małej architektury” 

do placów zabaw, co ma uzasadnienie w samym przedmiocie zamówienia, 

a także posiadaniu doświadczenia przez potencjalnego Wykonawcę w przedmiocie 

praktycznego stosowania odpowiednich norm i przepisów prawa dotyczących właśnie 

placów zabaw. Dla Zamawiającego szczególnie istotne jest, aby Wykonawca posiadał 

doświadczenie w pracach przy urządzeniach i zabawkach właściwych dla placów zabaw, 

w które skwery nie są wyposażane. 

W związku z powyższym Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku dot. zdolności 

zawodowej wymaganej w pkt. 1.4.1 jeżeli oferent wykaże się tylko wykonaniem 

przebudowy, remontu lub montażu małej architektury związanej z innymi obiektami 

niż place zabaw. 

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy 

zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
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