
 

 

Znak sprawy: 4/TP/2021               Warszawa, dnia 03.03.2021 r. 
 

Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 4/TP/2021 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-
rekreacyjna. 
 

KOMUNIKAT NR 1 
 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 
W projekcie kąt nachylenia zjeżdżalni jest zbyt mały aby umożliwić użytkownikom swobodny 
zjazd. Takie nachylenie zabawki może stwarzać sytuacje niebezpieczne z uwagi 
na zatrzymywanie się dzieci w trakcie zjazdu. Z naszego doświadczenia wiemy, 
że funkcjonalny i bezpieczny kąt nachylenia zjeżdżalni wynosi od 27 do 35 stopni. 
Rozwiązaniem może być uformowanie skarpy / nasypu lub zamocowanie zjeżdżalni 
na podwyższeniu. Proszę o informację czy dopuszczalne jest zastosowanie zjeżdżalni 
o większym nachyleniu? 
Kolejna kwestia dotyczy wykończenia burty rurką. Proponujemy poprowadzić Rurę 
wykończeniową na całej długości na górze burty, nie po bokach, jak wskazano w jednym 
z rzutów. Proszę o odpowiedź czy takie zmiany są możliwe. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza drobne zmiany na poziomie realizacji w zakresie +/- 10%. 

Pytanie 2 
W załączniku nr 11A, 11B,11C,11D, 11F brak danych co do ilości sztuk sadzonych roślin 
(drzew, krzewów, roślin okrywowych etc.):  

 Zał 11A, punkt 5 Nasadzenia, pozycja nr 39 Sadzenie drzew i krzewów liściastych 
form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; 
średnica/głebokość: 0.5 m – brak podania ilości szt.  

 Zał 11B, punkt 5 Nasadzenia, pozycja nr 36 Sadzenie drzew i krzewów liściastych 
form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; 
średnica/głebokość: 0.5 m – brak podania ilości szt. oraz pozycja nr 37 Sadzenie 
roślin okrywowych z całkowita zaprawą rowów– brak podania ilości szt.  

 Zał 11C, punkt 5 Nasadzenia, pozycja nr 42 Sadzenie drzew i krzewów liściastych 
form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; 
średnica/głebokość: 0.5 m – brak podania ilości szt. oraz pozycja nr 43 Sadzenie 
roślin okrywowych z całkowita zaprawą rowów– brak podania ilości szt.  

 Zał 11D, punkt 5 Nasadzenia, pozycja nr 43 Sadzenie drzew i krzewów liściastych 
form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; 
średnica/głebokość: 0.5 m – brak podania ilości szt.  



 
 

 Zał 11F, punkt 3 Nasadzenia, pozycja nr 5 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form 
naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; 
średnica/głebokość: 0.5 m – brak podania ilości szt.  

Jakie ilości sztuk w pozycjach wskazanych powyżej przyjąć? Czy Wykonawca 
ma sam dokonać kalkulacji np. na podstawie Zał.34 Projekt budowlano-wykonawczy? 

Odpowiedź: 
W projekcie budowlano – wykonawczym (część tekstowa) została zamieszczona 
informacja Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim 
w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/ głębokość 0.5 m – ilość roślin: 
W projekcie budowlano – wykonawczym, tj. załączniku nr 34 została zamieszczona 
informacja na temat ilości nasadzeń i zróżnicowania gatunków.  
Wykonawca może rozszerzyć tabelę w pomocniczym przedmiarze i wyszczególnić 
oddzielne koszty dla różnych gatunków czy rozmiarów pojemników, następnie 
je podsumować.  
Jeśli Wykonawca chce przedstawić kalkulację zbiorczą, należy przeanalizować tabele  
z załącznika nr 34 i na ich podstawie zamieścić w pomocniczym przedmiarze sumę 
wszystkich sztuk roślin dla części i oszacować  ich koszt. 

Pytanie 3 
W załączniku nr 11A, 11B, 11C, 11D punkt 3 Nawierzchnie, nie podano ilości 
poszczególnych warstw konstrukcyjnych dla różnego typu nawierzchni (kostki 
granitowej, betonowej, płyt betonowych etc.)  
Czy w związku z powyższym, pozycje opatrzone opisem:  
„Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
w gruncie kat. I-II, wykonanie warstw konstrukcyjnych”  
lub  
„Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
w gruncie kat. I-II, wykonanie warstw konstrukcyjnych”  
mają uwzględniać wykonanie warstw konstrukcyjnych wraz z zakupem materiału 
do ich wykonania, grubość warstw zgodna z Zał.34 Projekt budowlano-wykonawczy? 

Odpowiedź 
Tak. W kalkulacji kosztów należy uwzględnić warstwy konstrukcyjne.  

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą 
Pzp, dokonał modyfikacji zapisu punktu 1) załącznika nr 10 do SWZ – formularz 
ofertowego, który otrzymuje brzmienie: 

1) Oświadczamy, że jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem, 
średnim przedsiębiorstwem, jednoosobową działalnością gospodarczą, osobą 
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, innym rodzajem1 

 
1 Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych. Niewłaściwe należy skreślić. 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 



 
 

Załącznik nr 10 SWZ - formularz oferty (załącznik nr 5 do UMOWY) otrzymuje brzmienie 
jak w załączeniu. 

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani 
są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 Załącznik nr 10 do SWZ - formularz oferty (załącznik nr 5 do UMOWY) zmiana 03.03.2021. 

 
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
Jednoosobowa działalność gospodarcza - zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym 
imieniu i w sposób ciągły. 
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - osoba nie prowadząca zarobkowej działalności 
wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin 
ze złóż, a także działalności zawodowej, wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły. 
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