
 

 

Znak sprawy: 3/PN/2021               Warszawa, dnia 09.03.2021 r. 
 

Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 3/PN/2021 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: Prace ogrodniczo - porządkowe na terenie międzywala Wisły 
/356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby Brzegowej. 
 

KOMUNIKAT NR 2 
 

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 
Czy Zamawiający dysponuje beczkami szt. 200. Jeśli tak to gdzie są przechowywane 
i czy należy je zdawać do magazynu Zamawiającego na okres zimowy lub inny?  

Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje beczkami w ilości 200 szt. Beczki w okresie 
zimowym są zmagazynowane na terenie Przystani Warszawa na ul. Zaruskiego 
w Warszawie. Beczki należy odebrać i rozstawić na bulwarach do 1 kwietnia, a następnie 
zebrać i zwieźć do magazynu do końca października każdego roku trwania umowy. 

Pytanie 2 
Poz. 30 kosztorysu – prosimy o poprawę omyłki pisarskiej w słowie „krzewników”  

Odpowiedź: 
W poz. 30 kosztorysu nie ma omyłki pisarskiej. Zamawiający celowo użył 
słowa "krzewniki" do określenia krzewów rosnących w skupinach. 

Pytanie 3 
Prosimy o doprecyzowanie 3.1. poz 45 kosztorysu – „Sadzenie krzewów ozdobnych”. Prosimy 
o podanie gatunków,  
3.2. poz 48.1 oraz 48.2 –„Sadzenie bylin”. Prosimy o podanie gatunków  
3.3. poz 59 – „sadzenie drzew” – prosimy o podanie gatunków  
3.4. poz 60.1 – „naprawa ławek” – prosimy o podanie gatunku drewna do ewentualnych 
napraw oraz jakie powłoki malarskie należy przyjąć.  

Odpowiedź: 
 3.1. poz. 45 kosztorysu - "Sadzenie krzewów ozdobnych": Należy przewidzieć 

zakup krzewów z rodzaju: Spiraea sp., Rosa sp., Cotoneaster sp., Physocarpus 
sp., Berberis sp., Viburnum sp. Hydrangea sp., Weigela sp.,  Termin, gatunek 
i zakres zostanie każdorazowo określony przez Zamawiającego.  

 3.2. poz. 48.1 oraz 48.2 –„Sadzenie bylin”: Należy przewidzieć zakup bylin 
z rodzaju: Nepeta sp., Salvia sp., Rudbeckia sp., Achillea sp., Aster sp., Sedum 



 
 

sp., Sanguisorba sp.,Geranium sp., Veronica sp., Persicaria sp., Amsonia sp., 
oraz traw z rodzaju : Calamgrostis sp., Miscanthus sp., Pennisetum sp. Termin, 
gatunek i zakres zostanie każdorazowo określony przez Zamawiającego. 

 3.3. poz. 59 – „Sadzenie drzew” : Należy przewidzieć zakup drzew z rodzaju: Tilia 
sp., Acer sp., Populus sp., Malus sp., Crataegus sp., Salix sp., Carpinus sp., 
Fraxinus sp., Aesculus sp. Termin, gatunek i zakres zostanie każdorazowo 
określony przez Zamawiającego.  

 3.4. poz. 60.1 – „naprawa ławek” : Należy przewidzieć użycie desek z modrzewia 
syberyjskiego lub jodły. Uzupełnione brakujące lub zniszczone deski należy 
zabezpieczyć poprzez naniesienie pędzlem lub gąbką dwóch warstw oleju (kolor 
wskazany przez Zamawiającego) do momentu nasycenia drewna. 
Należy stosować olej renomowanego producenta chemii, rekomendowanego 
przez DHL. 

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