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Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 49/PN/2021 

 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: Budowa Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego 
w Warszawie - etap 1. 
 
 

KOMUNIKAT NR 5 

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 
Odpowiedź Zamawiającego z dnia 16.06.2021r. na pytanie nr 3, nie rozwiała wątpliwości 
Wykonawcy, co do zakresu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z opisem projektu 
zagospodarowania terenu w bilansie terenu podano ilość ciągów pieszych wynoszącą 
6860m2, natomiast z przedmiaru robót wynika ilość 5407,9m2 nawierzchni pieszych. 
Podobna sytuacja jest w przypadku nawierzchni bezpiecznych w strefie zabaw: w opisie PZT 
podano ilość 1608m2 a w przedmiarze robót - 649,42m2. Ponadto na rys.  br. drogowej  
W-II-D01 przy ujęciach wody zanaczono nawierzchnię drewnianą, której 
nie ma w przedmiarze robót.  W przypadku gdy przedmiar robót jest dokumentem 
pomocniczym a na mapie PZT nie zaznaczono granicy zakresu etapu 1, Wykonawca 
nie jest w stanie określić jednoznacznie zakresu prac do wyceny. Zgodnie z art. 99 ust. 1 
ustawy Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania 
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku  powyższym prosimy 
o odpowiedź, czy wszystkie nawierzchnie wskazane na planie zagospodarowania terenu 
należą do zakresu przedmiotu zamówienia. Jeśli nie, prosimy o wskazanie granic, tj. punktu 
początkowego i końcowego, zakresu branży drogowej przewidzianego do realizacji w etapie 1.  

Odpowiedź: 
Bilans obiektów oraz nawierzchni znajdujący się w rozdziale 5 tomu I opisu PZT zawiera 
łączne zestawienia funkcjonalnych stref parkowych bez podziału na konkretne rodzaje 
prac. Ma on funkcje poglądowe ukazujące zbiorcze zestawienie przestrzeni oraz nowych 
obiektów powstałych po wykonaniu przebudowy. 
W tym zestawieniu do ciągów pieszych wliczono wszystkie ścieżki – istniejące, 



 
 

projektowane, utwardzone oraz trawiaste przedepty w okolicy stref rekreacji dla dzieci, 
do powierzchni bezpiecznych w strefach zabaw wliczono wszystkie obszary placów 
zabaw, łącznie z powierzchniami wzmocnionymi kratami przeciwerozyjnymi, które 
znajdują się w strefach bezpieczeństwa projektowanych urządzeń oraz obszarami 
pokrytymi nawierzchnia trawiastą. 
Szczegółowe  ilości nawierzchni do realizacji z podziałem na typy, stanowiące podstawę 
do wyceny prac zostały ujęte w przedmiarze. 

Pytanie 2 
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 16.06.2021r. na pytanie nr 3, prosimy 
o potwierdzenie, że cały zakres prac opisany w udostępnionym projekcie branży elektrycznej 
należy do zakresu przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 
Cały zakres branży elektrycznej należy do zakresu przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 3 
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 16.06.2021r. na pytanie nr 3, prosimy 
o potwierdzenie, że cały zakres prac opisany w udostępnionym projekcie branży architektury 
i konstrukcji należy do zakresu przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź: 
Cały zakres prac opisany w udostępnionym projekcie branży architektonicznej 
i konstrukcyjnej należy do zakresu przedmiotu zamówienia.  

Pytanie 4 
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 16.06.2021r. na pytanie nr 3, prosimy 
o potwierdzenie, że cały zakres prac opisany w udostępnionym projekcie zagospodarowania 
terenu należy do zakresu przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 
Cały zakres prac opisany w udostępnionym projekcie zagospodarowania terenu należy 
do zakresu przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 5 
Prosimy o potwierdzenie, że adaptacje placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska i placu 
wskazane na planie zagospodarowania terenu W-I-ZT03, ale pominięte w OPZ, nie należą 
do zakresu przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 
Potwierdzamy, że adaptacje istniejących: placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska i 
placu wskazane na planie zagospodarowania terenu W-I-ZT03, ale pominięte w OPZ, nie 
należą do zakresu przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 6 
Czy ogrodzenie istniejące do adaptacji należy do zakresu przedmiotu zamówienia? 
Jeśli tak, na czym polegać ma adaptacja? 



 
 

Odpowiedź: 
Adaptacja ogrodzeń istniejących oznacza brak prac związanych z tymi elementami, 
za wyjątkiem wykonania bramy w ogrodzeniu od strony zachodniej zgodnie z opisem 
w projekcie. W przypadku uszkodzenia elementów przeznaczonych do adaptacji 
przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany je naprawić lub odtworzyć. 

Pytanie 7 
Prosimy o udostępnienie brakujących rysunków z branży architektura: rys. nr  W-IV-A511 
oraz W-IV-A512. 

Odpowiedź: 
Rysunki nr  W-IV-A511 oraz W-IV-A512 zostały udostępnione w formacie dwg. Plik  
"W-IV-A510 'Pawilon' ekspozycja plenerowa.dwg" zawiera layouty rysunków o numerach: 
W-IV-A510, W-IV-A511, W-IV-A512, W-IV-A513, W-IV-A540, W-IV-A542, W-IV-A543. 
Dodatkowo udostępniamy rysunki  W-IV-A511 oraz W-IV-A512 w wersji pdf. 

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