
 

 

Znak sprawy: 46/PN/2022               Warszawa, dnia 11.07.2022 r. 

 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 46/PN/2022 

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn.: Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie skwerów i parków na terenie 

Warszawy. 

 

KOMUNIKAT NR 1 

 

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 oraz 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, niniejszym przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 późn. zm.), zwracamy się do Państwa z prośbą 

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający w SWZ zamieścił zapis: 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego, jeżeli 

wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: 

dla części I-IV 

c) 5 osobami posiadającymi przynajmniej 36-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu 

czynności pilarza i umiejętności cięć pielęgnacyjnych drzew, przy realizacji usług w zakresie 

pielęgnacji i wycinki drzew, w tym przynajmniej 1 osobą posiadającą świadectwo ukończenia 

min. szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe związane z pielęgnacją zieleni wysokiej 

dla części V 

d) 3 osobami posiadającymi przynajmniej 36-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu 

czynności pilarza i umiejętności cięć pielęgnacyjnych drzew, przy realizacji usług w zakresie 

pielęgnacji i wycinki drzew, w tym przynajmniej 1 osobą posiadającą świadectwo ukończenia 

min. szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe związane z pielęgnacją zieleni wysokiej. 

Czy to oznacza, że jeżeli Wykonawca zostanie wybrany na 2 części zamówienia, to może 

się wykazać tymi samymi osobami dla każdej z dwóch części, czy dla każdej części musi 

się wykazać innymi osobami, aby warunek udziału został spełniony? 



Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami rozdziału VIII INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pkt. 1.4.2. SWZ Wykonawca spełni 

warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego, jeżeli wykaże, 

że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: 

dla części I-IV 

c) 5 osobami posiadającymi przynajmniej 36-miesięczne doświadczenie 

w wykonywaniu czynności pilarza i umiejętności cięć pielęgnacyjnych 

drzew, przy realizacji usług w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew, 

w tym przynajmniej 1 osobą posiadającą świadectwo ukończenia 

min. szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie 

średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe związane 

z pielęgnacją zieleni wysokiej 

dla części V 

d) 3 osobami posiadającymi przynajmniej 36-miesięczne doświadczenie 

w wykonywaniu czynności pilarza i umiejętności cięć pielęgnacyjnych 

drzew, przy realizacji usług w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew, 

w tym przynajmniej 1 osobą posiadającą świadectwo ukończenia 

min. szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie 

średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe związane 

z pielęgnacją zieleni wysokiej. 

W przypadku gdy oferta Wykonawcy zostanie uznana za najkorzystniejszą w dwóch 

częściach zamówienia, na spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu, 

Wykonawca będzie mów wykazać się tymi samymi osobami. 

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. 
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