
 

 

Znak sprawy: 50/PN/2020      Warszawa, dnia 22.09.2020 r. 
 

 
 
Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 50/PN/2020 
 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: „Wykonanie sześciu kompletnych dokumentacji projektowych 
wraz ze STWiOR wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie naturalnych 
placów zabaw, w granicach m.st. Warszawy” 

KOMUNIKAT 1 

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 nawiązaniu do ogłoszonego przetargu dot. „Wykonania sześciu kompletnych dokumentacji 
projektowych wraz ze STWiOR wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na 
budowie naturalnych placów zabaw, w granicach m.st. Warszawy” po przeanalizowaniu 
podanych we wzorach umów (załącznik Nr 8A i 8B do SIWZ) terminów odnoszących się do 
trybu akceptacji dokumentacji projektowej informujemy, że nie jest możliwe zakończenie 
wykonywania Dokumentacji do dnia 10.11.2020r. 

Po gruntownej analizie i uwzględnieniu terminów administracyjnych na pozyskanie 
wszystkich wymaganych decyzji, zgłoszeń, opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń 
Dokumentacji projektowej – termin na zakończenie wykonywania dokumentacji projektowej 
przypadnie na dzień 07.02.2021r. tym samym ulegnie przesunięciu termin na wykonanie 
robót budowlanych do 20.03.2021r.  

W związku z tym prosimy o zmianę terminów wskazanych w § 2  we wzorach Umów 
uwzględniając tryb akceptacji dokumentacji projektowej wynikający z  § 3 wzorów Umów oraz 
terminów administracyjnych 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają zapisy § 2., § 3 oraz § 16 Terminy realizacji 
Przedmiotu umowy umów stanowiących załącznik nr 8A – wzór umowy część 1 i 8B 
do SIWZ – wzór umowy część 2. 

Załącznik 8A do SIWZ - wzór umowy część 1 oraz załącznik nr 8B do SIWZ – wzór umowy 
część 2 otrzymują brzmienie jak w załączeniu. 

Zmianie ulega Załącznik nr 1A do SIWZ - program funkcjonalno-użytkowy część 1 
oraz Załącznik nr 1B do SIWZ - program funkcjonalno-użytkowy część 2 i otrzymuje 
brzmienie jak w załączeniu. 



 
 

Jednocześnie informuje, iż zmianie ulega: 
 Rozdział IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji  zamówienia: do dnia 24.12.2020 r. 

SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 
 
 
Niniejsze zmiany treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Wykonawcy zobowiązani 
są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
 
 

 
 

Magdalena Mycko 
Kierownik działu 

zamówień publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 SIWZ zmiana 22.09.2020; 
 Załącznik nr 1A do SIWZ - program funkcjonalno-użytkowy część 1 - zmiana 22.09.2020; 
 Załącznik nr 1B do SIWZ - program funkcjonalno-użytkowy część 2 - zmiana 22.09.2020; 
 Załącznik nr 8A do SIWZ – wzór umowy część 1 – zmiana 22.09.2020; 
 Załącznik nr 8B do SIWZ – wzór umowy część 2 – zmiana 22.09.2020. 


