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WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na
podstawie  art.  275  pkt  2  pod  nazwą: Opracowanie  kompletnej  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
ru robót budowlanych dla inwestycji pn. "Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy -
prace przygotowawcze" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zamawiający  Gmina  Miasto  Płock  na  podstawie  art.  284  ust.  6
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 ze zm.), przekazuje pytanie, które wpłynęło w dniu 26.10.2021r. wraz z odpowie-
dzią. 

Pytanie 1. 
W opisie wymagań stawianych wykonawcy jest zapis dot. doświadczenia wyko-

nawcy - opracowanie dokumentacji projektowej terenu zieleni lub terenu rekreacyjnego o
powierzchni min 2 ha, natomiast jako doświadczenie architekta krajobrazu należy wska-
zać projekty zagospodarowania terenu o powierzchni min. 1 ha. Czy jest tu błąd w zapi-
sie czy doświadczenie wykonawcy nie jest tożsame z doświadczeniem projektanta? Czy
punktowane jest jedynie doświadczenie architekta krajobrazu z projektami zagospodaro-
wania terenu o powierzchni min 1 ha? 
Odpowiedź: 

W zapisie nie ma błędu, doświadczenie Wykonawcy nie jest tożsame z doświad-
czeniem architekta krajobrazu. Doświadczenie Wykonawcy jest warunkiem udziału w po-
stępowaniu, natomiast to doświadczenie architekta krajobrazu, będzie punktowane w ra-
mach kryteriów oceny ofert.

Zgodnie z zapisami SWZ, jednym z warunków udziału w postępowaniu dla Wy-
konawcy jest wykazanie, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:



       1 zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztory-
sowej wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu po-
zwolenia na budowę: skweru, lub parku rekreacyjnego, lub terenu zieleni z elementami
rekreacyjnymi o powierzchni minimum 2 ha.

Natomiast jednym z  punktowanych kryteriów oceny ofert jest doświadczenie
zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia. Architekt krajobrazu, będący ab-
solwentem uczelni wyższej – po studiach inżynierskich, musi się wykazać co najmniej 3-
letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu zieleni oraz ilością wykonanych za-
dań zaprojektowania zieleni na skwerze, lub parku rekreacyjnym, lub terenie zieleni z
elementami rekreacyjnymi o powierzchni minimum 1 ha, które będą punktowane zgodnie
z zapisami SWZ.
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