
 

 

Znak sprawy: 85/PN/2020      Warszawa, dnia 14.01.2021  
 

 
Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 
85/PN/2020 
 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: „Przebudowa nawierzchni  parkowych i budowa fontanny wraz z 
elementami małej architektury na terenie Parku Praskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. 
Warszawy.” 
 

KOMUNIKAT  

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
niniejszym przekazuję treść pytania wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 
W związku z dużą ilością drzew istniejących i konieczności ich wygrodzeń na czas 
budowy, prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na etapowe 
wygrodzenia tych grup drzew które znajdować się będą na terenie odpowiadającym 
aktualnie wykonywanym pracom oraz ich sukcesywne przestawianie?	
	
Odpowiedź: 
Informujemy, że z uwagi na zabytkowy charakter parku w trakcie robót należy 
zastosować środki ochrony zieleni (drzew, grup drzew, krzewów), w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo istniejącej szaty roślinnej oraz osób przebywających 
w pobliżu zastosowanego zabezpieczenia. Sposób ochrony zieleni jest wskazany w 
projekcie wykonawczym (Ochrona drzew – zadanie 1 i zadanie 2 zał. nr 4 do 
umowy).	
Z uwagi na duży obszar parku Zamawiający dopuszcza etapowanie i ponowne 
wykorzystywanie materiałów do ochrony zieleni w obrębie wykonywanych robót. Na 
każdym etapie robót Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania w zależności 
od zaistniałych potrzeb ilość i rodzaju materiałów zastosowanych do 
zabezpieczenia i ochrony zieleni.	
 
 

Pytanie 2 
Z jakiego drewna ma być wykonana projektowana nawierzchnia drewniana – 
bukowego czy dębowego? W opisie wskazane jest inne drewno niż na rysunkach. 
 
Odpowiedź: 
Informujemy, że w projekcie wykonawczym (Nawierzchnie – zadanie 1 i zadanie 2 
zał. nr 4 do umowy) wystąpiła omyłka pisarska. W związku z tym, informujemy że 
nawierzchnia drewniana powinna być wykonana z twardego rodzimego drewna 
liściastego -  dąb, (twardość drewna min. 40 MPa), zabezpieczonego przeciwko 
grzybom, pleśni i owadom poprzez impregnowanie ciśnieniowo środkiem 



 
 

bezbarwnym, bejcowane w kolorze zbliżonym do naturalnego drewna, 
zabezpieczone warstwą bezbarwnej lazury/lakierobejcy o podwyższonej odporności 
przeciwko działaniu promieniu UV, krawędzie fazowane. 
 

Pytanie 3 
Proszę o informację, czy w trakcie prowadzenia prac w Parku będzie on 
udostępniony do użytku mieszkańców czy będzie całkowicie zamknięty? 
 
Odpowiedź: 
Informujemy, że ze względu na duży obszar parku Zamawiający nie przewiduje 
zamknięcia całego parku na czas trwania robót. W związku z tym, park będzie 
udostępniony do użytku mieszkańców a roboty należy przeprowadzić w sposób 
umożliwiający bezpieczne korzystanie z części obszaru parku nieobjętego robotami. 
 
 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Wykonawcy zobowiązani są 
do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
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