Znak sprawy: 56/PN/2021

Warszawa, dnia 16.06.2021 r.
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 8
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
Prosimy o korektę kosztorysu w zakładce „Przedmiar robót - teren” ze względu nabrak pozycji
sadzenia krzewów z poz. 286, 287
Odpowiedź:
W kosztorysie w zakładce „Przedmiar robót – teren” została dodana pozycja 307 –
Sadzenie krzewów soliterowych (sadzone do dołów 1,2m x 0,6m jak dla małych drzew).
W związku z powyższym została zmieniona dalsza numeracja pozycji.
Kosztorys ofertowy
jak w załączeniu.
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Pytanie 2
Prosimy o korektę ilości i jednostek w pozycjach 110.1 – 110.3 kosztorysu w zakładce
„Przedmiar robót - teren”
Odpowiedź:
W pozycji 110.1 wpisana jest powierzchnia 0,011 m2 (powinno być 112 m2), a w pozycji
110.2 i 110.3 jest powierzchnia 0,001 ha (powinno być 0, 0112 ha). Wprowadzono
korektę w ww. pozycjach.
Kosztorys ofertowy
jak w załączeniu.
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Pytanie 3
Prosimy o korektę kosztorysu w zakładce „Przedmiar robót - teren” ze względu na brak pozycji
sadzenia bylin z poz. 132.

Projekt pn. „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole
Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie” jest współfinansowany przez Unię
Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Odpowiedź:
Pozycja ta została usunięta z kosztorysu. W etapie 1 przewidziano posadzenie 369 bylin.
Kwestia ta została wyjaśniona w Komunikacie nr 4. Zmianie uległa dalsza numeracja.
Pytanie 4
Prosimy o potwierdzenie ilości poideł: w kosztorysie w zakładce „Przedmiar robót - teren” są 4
sztuki natomiast w zakładce „Przedmiar robót - sanitarka” są 2 sztuki, razem 6 sztuk,
natomiast wydaje się, że w projekcie w etapie 1 jest do wykonania 5 sztuk poideł
Odpowiedź:
Do realizacji w I etapie zostały przewidziane 4 sztuki poidełek (2 na wybiegach dla psów,
poidełko przy lotniczym placu zabaw i poidełko na północ od głównego zbiornika
wodnego). W kosztorysie Zadanie 1 – sanitarka pozycje odnoszące się do poidełek
tj. pozycja 93, 144 zostały wyzerowane.
Pytanie 5
Czy ławki do stołów piknikowych zaprojektowane są z oparciami czy bez oparć?
Odpowiedź:
Ławki do stołów piknikowych zaprojektowano bez oparć (zgodnie z 1.1 Architektura /
Specyfikacja materiałowa str. 12 , element Ł5).
Pytanie 6
W zakresie sensorycznego placu zabaw brakuje zaznaczenia na planie powierzchni/ilości
wykonania w pierwszym etapie nawierzchni sensorycznych: kora, piasek, żwirek, obrzeży –
czy wykonanie tych nawierzchni wchodzi w zakres etapu 1?
Odpowiedź:
W ramach etapu I do realizacji jest nawierzchnia z piasku o powierzchni 100,56 m2
wraz z obrzeżem. Zweryfikowano, w kosztorysie dla etapu 1 powierzchnię nawierzchni
z piasku (100,56m2), obrzeże 38.3m. Zmianie uległy nazwa oraz ilości w pozycjach 32
i 34, 36, 37, 37.1 i 37.2. Dodatkowo pozycje nr 33, 35, 39 i 40 zostały wyzerowane.
Kosztorys ofertowy
jak w załączeniu.
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Pytanie 7
Prosimy o podanie grubości oraz konstrukcji nawierzchni z kory w zakresie sensorycznego
placu zabaw.
Odpowiedź:
Nawierzchnie z kory projektowane w sensorycznym placu zabaw nie są objęte zakresem
etapu 1.
Pytanie 8
Czy pozycje 70 i 76 kosztorysu w zakładce „Przedmiar robót - teren” pod nazwą „Oczko
wodne. Oczko wodne naturalne o nieregularnym kształcie, częściowo porośnięte zielenią”,
występujące na obu psich wybiegach mają zawierać pełne wykonanie oczka wodnego:

wraz z robotami ziemnymi, konstrukcją dna, filtrami glebowymi, komorami filtracyjnymi,
robotami żelbetowymi
Odpowiedź:
Pozycje 70 i 76 kosztorysu mają zawierać pełne wykonanie dwóch oczek wodnych:
wraz z robotami ziemnymi, konstrukcją dna, filtrami glebowymi, komorami filtracyjnymi,
robotami żelbetowymi, wg. projektu hydrotechniki oraz zieleni.
Pytanie 9
Element „N15 – pniaki – wspinaczka” w specyfikacji materiałowej występują w dwóch
miejscach po 40 sztuk w każdym, czy w etapie 1 przewidziane jest do wykonania jedno
miejsce z 40 sztukami pniaków do wspinaczki
Odpowiedź:
W etapie 1 założone jest jedno miejsce z 40 sztukami pniaków. W kosztorysie zmieniono
opis pozycji nr 43.
W związku z analizą dokumentów dokonano zmian porządkowych w dokumentach.
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuję, iż dokonał
modyfikacji zapisów Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia w zakresie
działek geodezyjnych, na których będzie prowadzona inwestycja:
Lokalizacja Inwestycji: Prace będą prowadzone w Warszawie na terenie Parku Pole
Mokotowskie. Na terenie dzielnicy Śródmieście na działce ew. 8/3 z obrębu 5-05-09 oraz
w dzielnicy Ochota na działkach ew. nr 18/15 (dawna 18/9 15/9), 19/2, 19/3, 31, 25, 33, 3,
4, 10, 15/2, 16/7, 35/1, 35/3 z obrębu 2-01-06.
Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ otrzymuje brzmienie
jak w załączeniu.
Zamawiający dokonał również modyfikacji zapisów Załącznika nr 2 do SWZ – Kosztorys
ofertowy w zakresie zmiany nagłówka z nr postępowania dla następujących zakładek:
Zadanie 1 – Tabela scalona, Zadanie 1 – teren, Zadanie 1 – elektryka.
Kosztorys ofertowy
jak w załączeniu.
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Niniejsze zmiany i wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

Załączniki:
 Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia 16.06.2021
 Załącznik nr 2 do SWZ - kosztorys ofertowy 16.06.2021

