
 

 

Znak sprawy: 27/TP/2022               Warszawa, dnia 26.04.2022 r. 

 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 27/TP/2022 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

(wariant 2), pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót 

budowlanych i ogrodniczych w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego pn. „Park 

kieszonkowy przy skrzyżowaniu Fieldorfa i Bora”.. 
 

 

KOMUNIKAT NR 1 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

Proszę o uszczegółowienie jaka forma drzewa ma zostać zaprojektowana. W PFU w wielu 

punktach (np. 1.1, 1.3, 2.7.5) powtarza się określenie drzewo wielopniowe, forma 

wielopienna. Równocześnie w punkcie 2.7.5 podana została informacja „pień prosty z 

zabliźnionymi miejscami po cięciach formujących” oraz „mieć obwód pnia 25-30 cm”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż w projekcie powinny znaleźć się drzewa wielopniowe. Punkt 

2.7.5. określa przede wszystkim sposób sadzenia drzew dla standardowego materiału 

szkółkarskiego. 

 

Pytanie 2  

Czy rośliny cebulowe muszą zostać posadzone w obrębie rabaty, czy mogą być to 

nasadzenia w trawniku? Jeśli na rabacie to czy muszą to być cebule, czy mogą być kłącza, 

bulwy etc.? 

Odpowiedź: 

Zmawiający wyjaśnia, że rośliny cebulowe nie muszą być posadzone w obrębie 

zakładanych rabat, mogą być to nasadzenia w istniejącym trawniku. Natomiast typ 

nasadzeń w projektowanych rabatach jest dowolny. 

 

Pytanie 3 

Szanowni państwo zgodnie z pkt 2.3 – załącznik nr 1 do swz – pfu – zamawiający 

wskazuje co ma być zawarte w koncepcji zagospodarowania terenu. Brak jest jednak 

uszczegółowienia co do ilości projektowanych materiałów, tj. Ilość nawierzchni 

utwardzonych, ilości nasadzeń, ilość dfa itp. Bez takiej informacji koncepcje oferentów 

będą się znacząco różniły od siebie co będzie miało niewątpliwie wpływ na cenę 

ofertową. Bardzo proszę o Wskazanie szczegółowego zakresu dla każdego terenu 

osobno. 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający celowo nie określił ilości poszczególnych elementów składających się na 

zagospodarowanie projektowanego terenu, pozostawiając Wykonawcy swobodę w 

projektowaniu. Zamawiający informuje, ze kwota jaką dysponuje na realizację całości 

zadania wynosi 133 040,00 zł brutto. 

 

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy 

zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

 

 


		2022-04-26T11:03:26+0200
	Marta Chodaniecka 0b2063c0bebf1967faf93eaf1f2b9671bffdea03




