
 

 

Znak sprawy: 20/PN/2022               Warszawa, dnia 24.03.2022 r. 
 

 
Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 20/PN/2022 

 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: Wykonanie, dostawa i montaż  na terenie m.st. Warszawy metalowo-
drewnianych ławek miejskich tzw. „ławek warszawskich” w ilości 629 sztuk w trzech modelach. 
 

 
KOMUNIKAT NR 1 

 

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej 
ustawą Pzp, niniejszym przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 
Mając na uwadze, że żyjemy w ekstremalnych czasach ciągłych i nieprzewidywalnych zmian 
cen na rynku materiałów budowlanych i usług, gdzie podstawowe materiały do produkcji 
ławek warszawskich (stal i drewno) zdrożały w ostatnim okresie około 100% - 
w tym w ostatnich tygodniach nawet 40% i trudno określić co dalej z podwyżkami, 
a producenci nie dają żadnych gwarancji stabilności ceny – czy w takiej sytuacji Zamawiający 
przewiduje waloryzację cen złożonych w kosztorysie ofertowym na przestrzeni obowiązywania 
umowy i na jakiej podstawie będzie ustalana wartość waloryzacji oraz czy od daty składania 
ofert, daty podpisania umowy, czy końca daty związania z ofertą. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia do umowy klauzuli waloryzacyjnej. Decyzja 
Zamawiającego w przedmiocie ewentualnej zmiany wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy będzie każdorazowo podejmowana przez Zamawiającego w trakcie 
obowiązywania umowy przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji ekonomiczno-
gospodarczej i właściwych przepisów  ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz w miarę posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych. 

Pytanie 2 
Czy termin związania wykonawcy ofertą przez okres 90 dni może ulec skróceniu do np. 30 dni 
z uwagi na skoki cen na rynku materiałów budowlanych? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z art. 220 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej 
niż: 90 dni, a co za tym idzie Zamawiający zmienia termin związania oferta na do 60 dni. 

Zmianie ulega treści SWZ: 

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



XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, tj. do dnia 13.06.2022 r. 

 Rozdział XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 2 
i otrzymują brzmienie: 

XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP 

do dnia 15.04.2022 r., do godziny 11:30. 
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie 

Zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 35, w dniu 15.04.2022 r., 
o godzinie 12:00. 

SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

 punkt 4 formularza ofertowego 

4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez 
okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego 
wnieśliśmy wadium w wysokości ………….. zł w formie 
……………………………………………………………………… 

Załącznik nr 7 do SWZ - formularz ofertowy otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

Pytanie 3 
Rozumiemy, że Zamawiający określając kolor i rodzaj farby w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
podając właściwości farby -” farba strukturalna, odporna na temperaturę, światło 
i kredowanie” miał na myśli farbę proszkową szwajcarskiej firmy IGP (co jest zapisane 
w załączniku graficznym – Projekcie wykonawczym ławek warszawskich) , czyli taką farbę 
jaką były i są malowane ławki montowane na terenie Warszawy. 

Odpowiedź: 
Rodzaj farby określa w pierwszej kolejności rysunek techniczny stanowiący załącznik 
graficzny do OPZ. Opis tekstowy OPZ stanowi uzupełnienie treści rysunku. Elementy 
stalowe ławek warszawskich winny być malowane taką samą farbą w kolorze RAL 7016 
(lub odpowiednik koloru) jak w ubiegłych latach. 

Pytanie 4 
Dot. pkt. 6. 6) b OPZ. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem ;” gwarancja obejmuje 
odtworzony teren po montażu/demontażu ławki miejskiej oraz po uszkodzeniu podczas 
prac”. 
Umowa nie zawiera oferty wykonania nowych nawierzchni pod ławki, a tylko montaż, 
czy demontaż starych ławek z ustawieniem w ich miejscu nowych, dlatego raczej ten zapis 
nie powinien obowiązywać. Trudno chronić gwarancją nawierzchnię, która w większości 
wypadków ma okres świetności już za sobą. Wykonawca nie posiadając zestawienia – 
ile ławek będzie zamontowanych w nawierzchni miękkiej, a ile w nawierzchni utwardzonej 
i jakiego rodzaju będą to nawierzchnie dla konkretnych ilości ławek nie jest w stanie określić 
w swojej kalkulacji kosztów takiej pozycji jak” gwarancja za odtworzony teren”. 

Odpowiedź: 
Gwarancja obejmuje wszystkie niezbędne prace do odtworzenia terenu po montażu. 
Rozumieć przez to należy odtworzenie nawierzchni, która mogła ulec zniszczeniu 
podczas montażu ławek. Zgodnie z pkt. 2.12) OPZ:  
„Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które 
powstały w trakcie wykonywania prac (dot. m.in. uszkodzeń kabli, rur oraz innych 
instalacji podziemnych itp.). W przypadku uszkodzenia nawierzchni (nawierzchni 
utwardzonej, trawnika) podczas montażu Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt 



naprawić lub odtworzyć uszkodzoną nawierzchnię stosując materiał zbieżny 
z istniejącym”.  
Określenie sposobu montażu ławek nastąpi po ustaleniu lokalizacji każdej ławki. 
Te ustalenia Zamawiający winien przekazać Wykonawcy po podpisaniu umowy, zgodnie 
z par. 4  pkt. 1, 2 i 3 wzoru umowy. 

Pytanie 5 
Dot. pkt. 7.4.1SWZ. Czy Zamawiający chce dopuścić do udziału wszelkie podmioty nie mające 
prawie żadnego doświadczenia do realizacji tak dużego i poważnego zamówienia, ponieważ 
nie stawia wykonawcom żadnych warunków w zakresie minimalnych ilości zamontowanych 
ławek i minimalnych kwot za wykonane podobne zamówienia i minimalnych ilości 
podobnych zamówień wykonanych w ostatnich trzech latach. W takiej sytuacji warunek 
zdolności technicznej i zawodowej spełni każdy wykonawca, który wykaże, że wykonał montaż 
jednej ławki. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z rozdziałem VIII INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pkt. 1.4.1 SWZ, Wykonawca w zakresie zdolności 
technicznej lub zawodowej musi wykazać, że: „w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
w tym okresie w ramach maksymalnie 4 umów wykonał a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych wykonuje prace polegające na wykonaniu, dostarczeniu 
i zamontowaniu ławek metalowo-drewnianych w ilości co najmniej 350 sztuk”. Jednocześnie 
zgodnie z pkt. 3 powyższego rozdziału SWZ „Wykonawca może w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych”. 

Pytanie 6 
Dot. pkt 2. 15) OPZ.  Czy możliwe jest wydłużenie terminu raportowania wykonanych prac 
z danego dnia Zamawiającemu i przekazanie informacji w formie zdjęć w terminie do trzech 
dni od wykonania robót w danej lokalizacji. 
Wynika to z różnych sytuacji: często roboty montażowe kończy się późnym wieczorem, 
czasami także w dni wolne od pracy i trudno jest zagwarantować przesłanie wtedy pełnej 
informacji tego samego dnia, a do tego mogą dochodzić nieprzewidziane kłopoty ze sprzętem 
elektronicznym i dostępem do sieci internetowej w terenie. 

Odpowiedź: 
Możliwe jest przedłużenie terminu raportowania wykonanych prac z danego dnia 
Zamawiającemu i przekazanie informacji w formie zdjęć w terminie do dwóch dni 
od wykonania robót w danej lokalizacji. 

Pytanie 7 
Dot. pkt 6. 6) OPZ. Z gwarancji wyłączone są wszystkie elementy ławek posiadające 
uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania. Rozumiemy, że uszkodzenia 
mechaniczne niewidoczne gołym okiem, a uwidocznione w ekspertyzie laboratoryjnej 
jako mikropęknięcia i zarysowania po kamykach i piasku  powstałe w wyniku mechanicznego 
działania maszyn ogrodniczych (kosiarki, odśnieżarki itp.) oraz powstałe w wyniku zabrudzeń 
żrącym moczem zwierząt – także wyłączają elementy ławek z gwarancji. 



Odpowiedź: 
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy nie planuje wykonywania badań pod kątem uszkodzeń 
mechanicznych niewidocznych gołym okiem. Wykonawca może zdecydować 
się na wykonanie pod tym kątem ekspertyz laboratoryjnych, ale zobowiązany będzie 
wykonać je na własny koszt i indywidualnie dla każdego egzemplarza ławki objętej 
gwarancją. Jeżeli Wykonawca wykaże, że występują tego typu uszkodzenia, może zostać 
przez Zamawiającego zwolniony z obowiązku wykonania prac gwarancyjnych w odniesieniu 
do badanych egzemplarzy. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. 
 
Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy 
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
 SWZ zmiana 24.03.2022; 
 Załącznik nr 7 do SWZ - formularz ofertowy zmiana 24.03.2022 
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