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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 13 

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 
Postępowanie 56/PN/2021 składa się z dwóch zadań: 

1.1. Zadanie 1 - zagospodarowanie terenu objętego dofinansowaniem, 
1.2. Zadanie 2 - remont domków fińskich, 

Czy wobec tego wadium, które ma zostać wniesione wynosi 500 000,00 zł? 

Odpowiedź: 
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w komunikacie nr 1 z dnia 07.06.2021r. 

Pytanie 2 
Tabela elementów scalonych kosztorysu ofertowego będącego elementem załącznika nr 2 
do SWZ nie jest spójna z dalszą częścią kosztorysu. Występują w niej punkty, których 
nie ma do wyceny w kosztorysie np. pkt 1.4.1. GŁÓWNE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE I 
ŚRODOWISKOWE , pkt. 1.6.2. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU. Prosimy o zweryfikowanie 
poprawności załącznika nr 2 do SWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zweryfikował Kosztorys ofertowy i wprowadził zmiany w poniższym 
zakresie: 

1. W zakładce Zadanie 1 – Tabela scalona usunięto pozycje 1.4.1. GŁÓWNE 
ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE I ŚRODOWISKOWE , pkt. 1.6.2. PROJEKT 
ORGANIZACJI RUCHU oraz dodano pozycję 1.4.2.8.4. Przy ul. Batorego. 

2. W zakładce Zadanie 1 – teren zmieniono nazwę pozycji w wierszu 569. 
Wcześniejsza nazwa była zdublowana. 



 
 

3. W zakładce dotyczącej opcji 2 – rozbicie dokonano zmian w sumowaniu pozycji. 
Wcześniej nie wszystkie pozycje sumowały się do odpowiednich kategorii. 

4. W zakładce dotyczącej opcji 1 – rozbicie dokonano zmian w sumowaniu pozycji. 
Wcześniej nie wszystkie pozycje sumowały się do odpowiednich kategorii. 

5. W zakładce dotyczącej Zadanie 2 – rozbicie dokonano zmian w sumowaniu 
pozycji. Wcześniej nie wszystkie pozycje sumowały się do odpowiednich 
kategorii. 

Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

Pytanie 3 
Ze względu na bardzo duży zakres prac a tym samym bardzo obszerny i rozbity na bardzo 
szczegółowe elementy kosztorys ofertowy, który wymagany jest do oferty 
a jego przygotowanie jest bardzo czasochłonne, zwracamy się z prośbą o przesunięcie 
terminu składania ofert na 02.07.2021r. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert. 

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy 
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 Załącznik nr 2 do SWZ kosztorys ofertowy 22.06.2021. 
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