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Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 56/PN/2021 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami 
rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie - etap 1. 
 

KOMUNIKAT NR 4 

Zamawiający na podstawie art. 135 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 
Zadanie 1 - zagospodarowanie terenu objętego dofinansowaniem – DZIAŁ ARCHITEKTURA – 
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA 
‘Załącznik nr. 2 do SWZ – kosztorys ofertowy’ nie uwzględnia wszystkich elementów (np. 
elementy placu zabaw, małej architektury itp.), które zawiera załącznik ‘SPEC_POMO_PZT’. W 
związku z rozbieżnością, prosimy o informację czy elementy nieujęte w kosztorysie należy 
uwzględnić w ofercie czy będą one realizowane w kolejnym etapie. Jeśli jednak należy je 
uwzględnić, prosimy o modyfikacje kosztorysów ofertowych o uzupełnienie brakujących 
pozycji, w celu przygotowania poprawnej wyceny.  

Odpowiedź: 
Elementów nieujętych w kosztorysie dla etapu I nie należy uwzględniać w ofercie - będą 
one realizowane w kolejnym etapie. 

Pytanie 2 
Zadanie 1 - zagospodarowanie terenu objętego dofinansowaniem – DZIAŁ ARCHITEKTURA – 
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA 
Poz. 1.4.2.4. STREFA PRZY FONTANNIE w ‘Załącznik nr. 2 do SWZ – kosztorys ofertowy’ 
uwzględnia sadzenie Miscanthus sinensis 'Gracillimus' w ilości 396 szt. oraz mieszankę byli: 
ostnica trzcinnikowata, krwiściąg Menziesa, jeżówka purpurowa również w ilości 396 szt. 
Pozycja dotycząca sadzenia wszystkich tych bylin uwzględnia wyłącznie 396 szt., czyli dwa 
razy za mało. Prosimy o modyfikację przedmiaru w tym zakresie. 

Odpowiedź: 
Kosztorys ofertowy został zmodyfikowany. W arkuszu „Zadanie 1 – teren” Pozycja 132 
została wyzerowana. 
Załącznik nr 2 do SWZ kosztorys ofertowy otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 



 
 

Pytanie 3 
Zadanie 1 - zagospodarowanie terenu objętego dofinansowaniem – DZIAŁ ARCHITEKTURA – 
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA 

Odpowiedź: 
Ze względu na dbałość o jakość oraz zgodność realizowanych prac z Projektem 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać model rzeczywisty, wykonany z docelowych 
materiałów, w skali 1:1 wskazanych fragmentów obiektu i przedstawić go do akceptacji 
Projektanta na zasadach określonych w części 3 Uwag Ogólnych. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 
 Załącznik nr 2 do SWZ kosztorys ofertowy otrzymuje brzmienie jak w załączeniu 11.06.2021.; 
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