
 

 

Znak sprawy: 40/TP/2022               Warszawa, dnia 20.05.2022 r. 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 40/TP/2022 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

(wariant 2), pn.: Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją psiego parku 

wraz z ciągami pieszymi w ramach projektu budżetu partycypacyjnego nr 955, pn. "Żoliborz 

Południowy przyjazny dla każdego-Psi Park" oraz zadania inwestycyjnego pn. Infrastruktura 

"Zielone ulice-etap I". 
 

KOMUNIKAT NR 3 

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 

Prosimy o dokładne określenie przedmiotu zamówienia z podziałem na etapy 

(tak jak w formularzu ofertowym) oraz udostępnienie przedmiaru do ww. postępowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuj: 

ETAP I realizacji – termin realizacji do 120 dni od dnia podpisania umowy  

Do etapu wchodzi; wykonanie ciągów pieszych (w tym korytowanie, wykonanie 

podbudowy oraz nawierzchni mineralnej wraz z obrzeżem) dowiązując 

się do istniejącego chodnika oraz tramwajowego. Zakup, dostawa i montaż małej 

architektury. Wykonanie „psiego parku”, a w tym: nawierzchni bezpiecznej 

wraz z otaczającymi wszystkimi obrzeżami, zakup wraz z dostawą i montażem 

drewnianych elementów dla psów i ich impregnacja, wykonanie i montaż tablic 

informacyjnych oraz renowacja trawnika ok. 800m2 zgodnie z zakresem i projektem 

przedstawionym w przetargu.  

ETAP II realizacji – termin realizacji do 150 dni od dnia podpisania umowy  

Zakup, dowóz i posadzenie krzewów zgodnie z projektem załączonym do przetargu 

Zamawiający udostępnia tabelę elementów scalonych w brzmieniu jak w załączeniu. 

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający poprawia 

oczywistą omyłkę pisarską w załączniku nr 1 do SWZ opisie przedmiotu zamówienia. 

Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy 

zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

 

 

 

Załączniki: 

− Tabela elementów scalonych; 

− Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia zmiana 20.05.2022 r. 
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