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RZP.271.40.2021       

         Wykonawcy  
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji RZP.271.40.2021 „Opracowanie Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego pn. „Warszawa Zachód”  
wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją 
SUMP”. 
 
Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  
ze zm.), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła 
zapytania oraz wprowadza zmiany do SWZ. 
 

1. Pragnę zwrócić się o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy SWZ a OPZ. Według rozdziału VIII. 
Warunki udziału w postępowaniu ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ Wykonawca spełni warunek jeżeli 
wykaże, że wykonał minimum 3 trzy analizy, dotyczące mobilności lub transportu (...)  
w okresie ostatnich 3 lat, natomiast w OPZ w punkcie 2.3. Warunki podmiotowe mowa jest  
o okresie ostatnich 5 lat. W jakim zatem okresie Wykonawcy mają wykazać swoje 
doświadczenie? Z uwagi na powyższe rozbieżności, wnosimy o uznanie doświadczenia 
Wykonawcy wykazanego w okresie wskazanym w OPZ, tj. w ostatnich 5 latach.  
 
Odp. 1  
Zamawiający informuję, iż dokonał ujednolicenia dokumentacji SWZ i OPZ w związku z tym 
załącza poprawiony Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.  
 
Jednocześnie informuje iż odrzuca wniosek Wykonawcy w zakresie uznania doświadczenia 
z okresu ostatnich 5 lat, ponieważ zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia z dnia 
23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych  dokumentów 
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, zamawiający może żądać 
od wykonawcy następującego podmiotowego środka dowodowego „wykazu dostaw lub 
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, 
oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały 
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wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,  
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Tomasz Baran / Dorota Porębska 
Referat Zamówień Publicznych  
Tel.: 22 768 62 09 
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