Znak sprawy: 55/TP/2022

Warszawa, dnia 20.07.2022 r.

Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 55/TP/2022
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym, pn.: „Przebudowa i remont alejek w Parku Skaryszewskim w Warszawie,
wraz z odtworzeniem skupin krzewów”.

KOMUNIKAT NR 1
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 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:
Pytanie 1
„Czy Zamawiający uzna za pełnienie warunku udziału w postępowaniu jeśli Wykonawca
wykaże, że wykonał:
- robotę ogrodniczą polegającą na sadzeniu układów zieleni (drzew, krzewów) lub wykonanie
ukwiecenia sezonowego w kwietnikach i wazach zieleni parkowej w parkach i obiektach
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi
w Rozdziale VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SWZ w pkt. 1.4.1. dotyczącym zdolności technicznej wymaga:
1.4.1.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności

technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał*:
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu ścieżek/alejek
rekreacyjnych lub ścieżek/alejek parkowych o nawierzchni mineralnej o długości
minimum 400 mb w parkach wpisanych do rejestru zabytków.
- co najmniej jedną robotę ogrodniczą polegającą na sadzeniu i odtwarzaniu
historycznych układów zieleni parkowej w parkach wpisanych do rejestru zabytków.
Jednocześnie informuję, że na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie może
dokonywać oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie 2
„czy Zamawiający wyraża zgodę na comiesięczne rozliczenie wynagrodzenia fakturami
częściowymi za roboty odebrane przez Zamawiającego pod względem ilości i jakości, w
oparciu o procentowe zaawansowanie stopnia realizacji Przedmiotu umowy określone przez
Inspektora Nadzoru Inspektorskiego na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na comiesięczne rozliczanie wynagrodzenia
fakturami częściowymi – utrzymujemy zapis zawarty we wzorze Umowy stanowiącym
załącznik nr 8 do SWZ, w § 16 Fakturowanie i rozliczenie ust.1 –„Rozliczenie
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury, która
będzie wystawiona po zakończeniu i odebraniu Przedmiotu Umowy, na podstawie
protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.”
Pytanie 3
„czy jest możliwe wydłużenie terminu realizacji umowy z uwagi na okres świątecznonoworoczny oraz niekorzystne warunki zimowe przypadające w końcowej fazie realizacji”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wydłużenie terminu realizacji umowy nie jest możliwe
ponieważ zadanie jest realizowane w ramach BO 2022 i musi być rozliczone do końca
roku.
Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

