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PREZYDENT  MIASTA  OTWOCKA 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock 

tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25 
www.otwock.pl       e-mail: umotwock@otwock.pl 

 

WZP.271.100.2018       Otwock, dnia 18.10.2018r. 
 

- wg rozdzielnika – 
(art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy p.z.p.) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Wykonanie rewitalizacji Parku Miejskiego w Otwocku w ramach zadania budżetowego „Rewitalizacja Parku 

Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku” 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

1) Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający przytacza treść zapytania oraz udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 

 

 

Odpowiedź: 

 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.), dalej Ustawy p.z.p. modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia dot. przedmiotowego postępowania w pkt.  V.1.2.c) z obecnego brzmienia tj. 
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� Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w 

tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu nawierzchni utwardzonych z 

płyt betonowych typu terazzo minimum 2 000 m2 każda i co najmniej 2 roboty polegające na 

wykonaniu alejek parkowych z nawierzchni typu HanseGrand minimum 1 000 m2 każda. 

 

� Warunek zostanie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował co 

najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowisku: 

Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii drogowej lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

 

 

na następujące: 

 

� Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w 

tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu nawierzchni utwardzonych z 

płyt betonowych typu terazzo minimum 2 000 m2 każda lub na wykonaniu nawierzchni 

utwardzonych o powierzchni minimum 2 000 m2 każda z płyt granitowych i co najmniej 2 

roboty polegające na wykonaniu alejek parkowych z nawierzchni typu/wg technologii 

HanseGrand minimum 1 000 m2 każda. 

 

� Warunek zostanie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował co 

najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowisku: 

Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii drogowej lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

 

 

 

2) Dodatkowo Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy p.z.p. modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia dot. przedmiotowego postępowania w pkt.  

a) III poprzez dodanie zapisu o następującej treści: 

 

� Ilekroć w dokumentacji przetargowej użyto znaków towarowych, nazwy producenta, patentów, 

pochodzenia Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub 

równoważny”. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ 

winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje Zamawiającego, a nie jako 

nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w SIWZ. Jeżeli w dokumentacji użyto 

nazw producentów urządzeń lub materiałów przy realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie urządzeń, materiałów i sprzętu innych producentów o parametrach lepszych/nie 

gorszych niż przedstawione w dokumentacji przetargowej. Innymi słowy jako „równoważne” 

Zamawiający przyjmuje materiały o parametrach technicznych takich samych lub lepszych w 

porównaniu z parametrami materiałów wzorcowych przedstawionych w dokumentacji.  
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b) XI 1 i 4 z obecnego brzmienia tj. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –
budynek B, pok. nr 1, do dnia 17.10.2018 r., do godziny 10

00
 i zaadresować zgodnie z opisem 

przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 17.10.2018 r., o 
godzinie 10

30
. 

 

na następujące: 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –
budynek B, pok. nr 1, do dnia 26.10.2018 r., do godziny 10

00
 i zaadresować zgodnie z opisem 

przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 26.10.2018 r., o 

godzinie 10
30

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje wyjaśnienia i dokonaną modyfikacją 

dotyczącą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz 

zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 


