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Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 60/TP/2021 

 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym (wariant nr 2), pn.: Budowa terenów zieleni Parku Cichociemnych 
w Warszawie. 
 

 
KOMUNIKAT NR 7 

 

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 
Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac w ramach podziału zgodnego z treścią oferty (zał. 8 
do SWZ) poprzez podporządkowanie prawom opcji przedmiarów. Załącznik 1 do SWZ nie daje 
wyczerpującej informacji. Budzące niepewność zakresy to:  

 czy zakres z przedmiaru „WPC_PW_Z1_3_Z_Serpentyna_Kosztorys_UE” należy 
podporządkować do ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO czy do OPCJI 1 – SERPENTYNA I 
SCHODY TERENOWE?  

 czy zakres przedmiaru „WPC_PW_Z1_6_E_KST pawilon oświetlenie Zewn terenu 
kosztorys” należy podporządkować do ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO czy do PRAWA 
OPCJI 4 – PAWILON PAWILON PARKOWY WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI?  

 czy zakres przedmiaru „WPC_PW_Z1_6_E_KST pawilon zasilanie elektr. obiektu 
kosztorys” należy podporządkować do ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO czy do PRAWA 
OPCJI 4 – PAWILON PAWILON PARKOWY WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI?  

 czy zakres przedmiaru „WPC_PW_Z1A_6_E_KST pawilon oświetlenie plac zabaw 
kosztorys” należy podporządkować do ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO czy do PRAWA 
OPCJI 4 – PAWILON  PAWILON PARKOWY WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI? 

 Prosimy o udostępnienie projektu indywidualnego piramidy sieciowej. 

Odpowiedź: 
Zakres z przedmiaru „WPC_PW_Z1_3_Z_Serpentyna_Kosztorys_UE” należy wycenić 
w ramach OPCJI, 
Zakres przedmiaru „WPC_PW_Z1_6_E_KST pawilon oświetlenie Zewn terenu kosztorys” 
należy wycenić w ramach ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO (jest to oświetlenie parku Z1), 
Zakres przedmiaru „WPC_PW_Z1_6_E_KST pawilon zasilanie elektr. obiektu kosztorys” 



 
 

należy wycenić w ramach ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO (jest to sterowanie 
oświetleniem parku), 
Zakres przedmiaru „WPC_PW_Z1A_6_E_KST pawilon oświetlenie plac zabaw kosztorys” 
należy wycenić w ramach ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO  (jest to oświetlenie parku 
Z1A). 

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