Znak sprawy: 56/PN/2021

Warszawa, dnia 17.06.2021 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 9
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
Zgodnie z pkt. 5.4.9. projektu branży hydrotechnicznej należy przeprowadzić przegląd
techniczny istniejącego dreanażu podzbiornikowego a także jego czyszczenie, udrożnienie
i wykonanie nowej otuliny filtracyjnej z włókna kokosowego a w przypadku wykrycia
uszkodzeń drenażu – jego odtworzenie. Czy opisany zakres należy do przedmiotu
zamówienia? Jeśli tak, prosimy o podanie średnicy i długości drenażu oraz wskazanie,
w jakich pozycjach kosztorysowych ujęty został ten zakres prac.
Odpowiedź:
Opisany zakres nie został ujęty w kosztorysie, ponieważ nie jest jasne jaki jest istniejący
stan drenażu. Jeżeli będzie konieczna naprawa to należy odtworzyć tę samą średnicę.
Pytanie 2
Zgodnie z przekrojami strefy nadbrzeżnej (rys. POMO-PW-1.11.1-A-300) w konstrukcji
platform drewnianych znajdują się murki oporowe, które wyspecyfikowane są w projekcie
kontrukcji
obiektów
i
małej
architektury
na
rys.
POMO_PW_1.8.7_K_200
i POMO_PW_1.8.7_K_201, natomiast nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym. Czy należą
one do zakresu przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, prosimy o podanie długości
poszczególnych rodzajów murków oporowych, ponieważ z udostępnionej dokumentacji
to nie wynika oraz wskazanie, w jakich pozycjach kosztorysowych należy je ująć.
Odpowiedź:
Murki oporowe przedstawione w projekcie konstrukcji obiektów i małej architektury
należą do zakresu zamówienia.
Zamawiający załącza do dokumentacji rewizję 01 do rysunków POMO_PW_1.8.7_K_200
i POMO_PW_1.8.7_K_201 uzupełnione o zestawienie oraz długości poszczególnych typów
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murków oporowych wyszczególnionych poniżej:
 Typ 1- 4164 cm
 Typ 2- 2710cm
 Typ 3- 18468cm
 Typ 4- 3390cm
 Typ 5- 5310cm
 Typ 6- 3979cm
 Typ 7- 4145cm
 Typ 8- 1527cm
W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zmianie uległ załącznik
nr 2 do SWZ – Kosztorys ofertowy w zakresie jak poniżej.
W Zakładce Zadanie 1 – teren został dodany dział 1.7.3 Murki Oporowe (pozycje 806818).
W związku z tą zmianą zmieniła się dalsza numeracja pozycji.
W zakładce Zadanie 1 – Tabela scalona została dodana pozycja 1.7.3 Murki Oporowe
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 2 do SWZ - kosztorys ofertowy 17.06.2021

