
 

 

Znak sprawy: 114/PN/2022               Warszawa, dnia 04.01.2023 r. 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 114/PN/2022 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn.: Wykonanie prac polegających na bieżących utrzymaniu, napraw 

i konserwacji urządzeń na placach zabaw, siłowniach plenerowych oraz innych obiektach, 

będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy 

KOMUNIKAT NR 1 

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

niniejszym przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

Zamawiający w OPZ zamieścił poniższe sformułowanie: 

„UWAGA! Wszystkie użyte materiały, części, urządzenia muszą posiadać 

atesty/certyfikaty/karty produktów/deklaracje zgodności i być dopuszczone do stosowania 

na placach zabaw, siłowniach plenerowych i innych obiektach objętych umową.” 

Prosimy o doprecyzowanie jakie materiały, części  muszą posiadać dokumenty 

potwierdzające, że są dopuszczone do stosowania na placach zabaw, siłowniach 

plenerowych. 

Gama materiałów i części, która być może będzie potrzebna do użycia jest bardzo szeroka 

a nie wszystkie materiały/części posiadają atesty/certyfikaty/deklaracje zgodności z seriami 

norm PN-EN 1176, PN-EN 1177, PN-EN 16630. 

Mogą to być np. materiały konstrukcyjne (beton, stal), izolacyjne (styropian, pianki), farby, 

lakiery, drewno itp. czy Zamawiający dopuści stosowanie takich materiałów na placach 

zabaw, siłowniach plenerowych? 

Odpowiedź: 

Dla poszczególnych urządzeń na placach zabaw lub  siłowni plenerowych, wykonawcy, 

projektanci, producenci - określają rodzaje i parametry materiałów, z których 

są one wykonane. Dokumentacja powykonawcza ww. obiektów lub dokumentacja 

techniczna poszczególnych  urządzeń informuje, jakich  należy używać środków 

i materiałów do ich konserwacji lub naprawy. W oparciu o te dokumenty i ogólnie 

obowiązujące zasady bezpieczeństwa na rynku  ( np. CE)  Zamawiający będzie wymagał 

 realizacji przedmiotu zamówienia. 



Pytanie 2 

Czy Zamawiający będzie wymagał zatwierdzenia materiałów/części/urządzeń 

przed ich wbudowaniem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zatwierdzania materiałów/części/urządzeń 

przed ich wbudowaniem. Jednak wszystkie prace konserwacyjne, utrzymaniowe 

czy naprawcze należy odnotowywać w Dziennikach bieżących kontroli i konserwacji 

Obiektów, do których poza dokumentacją fotograficzną, można dołączać 

atesty/certyfikaty/karty produktów/deklaracje zgodności, dzięki którym będzie możliwe 

potwierdzenie użycia odpowiednich materiałów. 

Pytanie 3 

Jeśli zatwierdzenie materiałów/części/urządzeń będzie konieczne przed ich wbudowaniem 

prosimy o załączenie wzoru karty zatwierdzenia materiałów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zatwierdzania materiałów/części/urządzeń 

przed ich wbudowaniem. 

Pytanie 4 

W cz. IV SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 13, Zamawiający napisał, 

że nie przewiduje wizji lokalnej. 

Z kolei w zał. nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Zamawiający 

napisał: 

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY/PODPISANIEM UMOWY KONIECZNA JEST WIZJA LOKALNA 

NA KAŻDYM Z OBIEKTÓW OBJĘTYM PRZEDMIOTEM ZLECENIA 

W każdym z kosztorysów też widnieje zapis: 

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY KONIECZNA JEST WIZJA LOKALNA NA KAŻDYM Z OBIEKTÓW 

OBJĘTYM PRZEDMIOTEM UMOWY 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował zapis. Obecne brzmienie: 

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY/PODPISANIEM UMOWY KONIECZNA ZALECANA 

JEST WIZJA LOKALNA NA KAŻDYM Z OBIEKTÓW OBJĘTYM PRZEDMIOTEM ZLECENIA  

Jednocześnie opis przedmiot zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ 

oraz kosztorysy stanowiące odpowiednio: 

− załącznik nr 7.1 do SWZ - Formularz cenowy 2023 CZĘŚĆ 1 (17 obiektów) 04.01.2023; 

− załącznik nr 7.2 do SWZ - Formularz cenowy 2023 CZĘŚĆ 2 (21 obiektów) 04.01.2023; 

− załącznik nr 7.3 do SWZ - Formularz cenowy 2023 CZĘŚĆ 3 (17 obiektów) 04.01.2023; 

− załącznik nr 7.4 do SWZ - Formularz cenowy 2023 CZĘŚĆ 4 (24 obiektów) 04.01.2023; 

− załącznik nr 7.5 do SWZ - Formularz cenowy 2023 CZĘŚĆ 5 (20 obiektów) 04.02.2023; 

otrzymują brzmienie jak w załączeniu. 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie: 



• Rozdziału XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1, który  otrzymuje brzmienie: 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 11.04.2023 r. 

• Rozdziału XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 2, 

który otrzymują brzmienie: 

XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

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

do dnia 12.01.2023 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. 16, w dniu 12.01.2023 r., 

o godzinie 12:00. 

SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

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 przekazuje Urzędowi Publikacji 

Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1. 
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