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WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA 

NR DAG-251-7/2022 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawcę do treści zapytania 

o nazwie:  

„Utrzymanie terenów zielonych w Centrum  Astronomicznym im. M. Kopernika 

PAN w Warszawie, przy ul. Bartyckiej 18” 

 

Pytanie Wykonawcy:  

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów zapytania ofertowego dotyczącego warunku udziału 

w postepowaniu oraz opisu sposobu dokonania oceny ich spełnienia (pkt 5, ppkt a). 

Według zapisów Regulaminu Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu wykaże, że zrealizował co najmniej 3 usługi utrzymania terenów zielonych 

(ogrodów) o powierzchni minimum 12 000,00 m2 każda, wykonywanych w okresie nie 

krótszym niż 12 miesięcy w okresie 2 lat, przed wszczęciem obecnego postępowania, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie. 

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy już na wstępie dyskwalifikuje się Wykonawców, którzy 

również są profesjonalistami i posiadają wieloletnie doświadczenie z zakresu usług sprzątania 

powierzchni zewnętrznych w tym pielęgnacji terenów zielonych a także posiadają niezbędny, 

specjalistyczny sprzęt do wykonywania takich usług, jednak specyfikacja nie wskazuje 

jednoznacznie, że są to ogrody. 

Sytuacja ta zawęża możliwość wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej dla siebie 

oferty. Wnosimy zatem o wykreślenie słowa „ogrodów” i zmianę zapisu na: zrealizował co 

najmniej 3 usługami w zakresie pielęgnacji terenów zielonych o powierzchni minimum  

12 000,00 m2 każda, wykonywanych w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy w okresie 2 lat, 

przed wszczęciem obecnego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 

to w tym okresie. Zgodnie z powyższym wnosimy o zmianę zapisów dotyczącego 

potwierdzenia zdolności technicznej i zawodowej. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu warunku udziału w postępowaniu, ponieważ 

Zamawiającemu zależy na kompleksowej, wyspecjalizowanej usłudze ogrodniczej polegającej 

na: 

− doradztwie dotyczącym gatunków roślin – sadzenie i utrzymanie, poprzez pielęgnację aż 

po modyfikację nasadzeń w ogrodzie,  

− nawożeniu, aeracji, czyli napowietrzaniu, wertykulacji, regularnym koszeniu trawy  

i ewentualnym uzupełnianiu jej braków,  

− opryskach profilaktycznych i interwencyjnych drzew i krzewów, 

− regularnym przycinaniu drzew i krzewów.  

Prof. dr hab. Piotr Życki 
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