
 

 

Znak sprawy: 83/TP/2021               Warszawa, dnia 27.08.2021 r. 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 83/TP/2021 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, pn.: „Modernizacja placu zabaw w parku im. S. Żeromskiego w 

Warszawie”. 

 

KOMUNIKAT NR 2 

Odpowiedzi na zapytania wykonawców 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej 

dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą 

treści SWZ: 

Pytanie 1 

W związku z prowadzonym postępowaniem na udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Modernizacja placu zabaw w parku im. S. Żeromskiego w Warszawie, nr 83/TP/2021, wnoszę 

o zmianę terminu wykonania zamówienia.  

Wskazany w SWZ termin to 15.12.2021. Biorąc pod uwagę czas niezbędny do wyłonienia 

wykonawcy w przetargu  i załatwienie formalności urzędowych na realizację zamówienia 

pozostanie ok. 2,5 miesiąca. Jednocześnie czas niezbędny na realizację zamówienia urządzeń 

zabawowych u różnych producentów wynosi obecnie ok. 10 tygodni.  

Z tego względu niewykonalnym wydaje się możliwość zrealizowania zamówienia w terminie 

wskazanym w SWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób: 

- zmianie ulega Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 2 – i otrzymuje 

brzmienie: 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, określony został w 

Dokumentacji projektowej (w tym projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym,  

STWiOR-ach i przedmiarze robót) stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ, a także w 

Decyzji Nr 47/2021 z dnia 17.06.2021 r. o pozwoleniu na budowę stanowiącej załącznik 

nr 11 do SWZ oraz w Decyzji WZ.5142.4.2021.AG Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków w Warszawie z dnia 18.03.2021 r. stanowiącej załącznik nr 12 do SWZ. 

Obecny termin decyzji pozwolenia na budowę od MWKZ (12.2021 r.) zostanie wydłużony 

do 12.2022 r. i leży to w gestii zamawiającego. 

- zmianie ulega Rozdział V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - i otrzymuje brzmienie: 



 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostanie wykonane w terminie: 30 tygodni od daty zawarcia Umowy. 

- zmianie ulega Rozdział XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1 i otrzymuje brzmienie: 

XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.10.2021 r. 

oraz Rozdział XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 2 

i otrzymują brzmienie: 

XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP 

do dnia 02.09.2021 r., do godziny 11:30. 

3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie 

Zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 16, w dniu 02.09.2021 r., 

o godzinie 12:00. 

SWZ oraz formularz oferty stanowiący załącznik nr 8 do SWZ otrzymują brzmienie 

jak w załączeniu. 

Ponadto zmianie ulega wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ - w paragrafie 2 i 

paragrafie 6 - który otrzymuje brzmienie jak w załączniku. 

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani 

są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, o którym mowa w art. 267 ust. 

2 pkt 6. 

 

Marta Chodaniecka 

Główny specjalista 

ds. zamówień publicznych  

 

 

Załączniki: 

− SWZ zmiana 27.08.2021; 

− Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty (załącznik nr 6 do UMOWY) 27.08.2021; 

− Załącznik Nr 9 do SWZ – wzór Umowy 27.08.2021. 

 


