
 

 

Znak sprawy: 49/PN/2020                             
 Warszawa, dnia 15.09.2020 r. 

 
Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 49/PN/2020 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Rewitalizacja terenu zielonego wokół OSiR Mokotów”. 
  
 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 

Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuję treść 
pytań wraz z wyjaśnieniami: 
 
Pytanie 1: 
poz. 58, 59, 60, 62 przedmiaru robót - proszę o potwierdzenie, że montaż elementów małej architektury tj. 

ławki, kosze, stoły piknikowe leży po stronie Zamawiającego i nie należy uwzględniać ich montażu w 

ofercie Wykonawcy. 

 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że 58d.6 - Ławka warszawska z oparciem, bez podłokietnika - ławki w posiadaniu 

Zamawiającego, montaż po stronie Zamawiającego – potwierdzamy, że zakup ławek i montaż jest po 

stronie Zamawiającego, 

59d.6 - Montaż - ławka warszawska bez oparcia - ławki w posiadaniu Zamawiającego –obecnie ławki bez 

oparcia są zamontowane w terenie. Należy je zdemontować, przechować i zamontować na docelowe 

miejsca wskazane w projekcie. 

Zgodnie z opisem projektu „Ławka warszawska bez oparcia występuje na terenie opracowania w ilości 10 

szt. Wszystkie ławki należy zdemontować w czasie wykonywania rozbiórek, oczyścić oraz przechować do 

czasu wykonywania fundamentowania.” 

60d.6 - Kosz na śmieci - kosze w posiadaniu Zamawiającego, montaż po stronie Zamawiającego – 

potwierdzamy, że nowe kosze będą zakupione i stawiane przez Zamawiającego. 

62d.6 - Dostawa i montaż - stoły piknikowe z szachownicą bez ławek (ławka warszawska z oparciem w 
posiadaniu Zamawiającego, montaż po stronie Zamawiającego) – zakup i montaż stołów piknikowych jest 
po stronie Wykonawcy, natomiast towarzyszące im ławki warszawskie bez oparcia są obecnie 
zamontowane w terenie, należy je zdemontować, przechować zgodnie z opisem powyżej, a natępnie 
ponownie zamontować przy stołach piknikowych (6 szt. ławek). 
 
 
 
 
 
Niniejsze zmiany treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich 
uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
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