
 

 

Znak sprawy: 119/TP/2022               Warszawa, dnia 19.01.2023 r. 

 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 119/TP/2022 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, pn.: „Wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu 

partycypacyjnego pn. "Skwer Krasińskiego”. 

 

KOMUNIKAT NR 4 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

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

Pzp, niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

Z dokumentacji wynika że zasilanie oświetlenia należy wykonać kablem YKY 5x16 natomiast 

w przedmiarze jest kabel YKY 5x25. Prosimy o doprecyzowanie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż zasilanie oświetlenia wykonać należy kablem YKY 5x16mm2. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuszcza w zakresie wykazania zdolności technicznej lub zawodowej 

(punkt VIII SWZ, podpunkt 1.4.1.) wykonanie renaturyzacji zbiornika wodnego, będącego 

częścią parku, w której zakresie znajdowały się także nasadzenia roślinności i obsiew trawą 

(„Remont zbiorników wodnych - Stawy przy ul. Tołwińskiego w Warszawie”)? . 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie będzie brał pod uwagę takiego zakresu. Prace renaturyzacyjne 

zbiornika wodnego nie spełniają wskazanych wymogów. 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuszcza połączenie kul z betonu architektonicznego z dwóch elementów 

z przerwą maksymalnie do 10mm? Kule mają średnice 2,80cm, dopuszczalna szerokość 

samochodów transportowych to 2,55m. Transport tych elementów nie będzie możliwy w 

normalnych warunkach. 



 

 

Odpowiedź: 

Półkole należy wykonać jako monolit. Na rynku są dostępne oferty na usługi transportu 

elementów betonowych szer 3m. Realizacja monolitu i przewóz półkul jest możliwa – 

dowodem na to jest inwestycja ZZW - Skwer Sportów Miejskich w Warszawie, gdzie 

jedna z dostarczonych na budowę półkul betonowych miała identyczne rozmiary jak 3 

projektowane półkole na Skwerze Krasińskiego. 

Pytanie 4 

Czy na wierzchu kuli mogą być ślady po elementach montażowo-transportowych? Element 

będzie ważył prawie 10 ton, a będzie miał w dolnych częściach bardzo cienkie krawędzie 

uniemożliwiające złapanie pasami. 

Odpowiedź: 

Widoczne po zamontowaniu powierzchnie półkul mają być gładkie, bez śladów 

elementów montażowych. 

Pytanie 5 

Obrzeże z EPDM ma mieć grubość min 8mm? Czy takie produkty są w standardowej 

produkcji z przeznaczeniem do stosowania na placach zabaw? Producenci placów zabaw z 

którymi współpracujemy nie znają takiego rozwiązania. 

Odpowiedź: 

Obrzeże dla nawierzchni bezpiecznych - zgodnie z dokumentacja projektową i ST - ma 

być wykonane z tworzywa sztucznego elastycznego, EPDM grubości  min. 8mm, o 

wysokości 30 cm. Na rynku – pośród firm zajmujących się produktami gumowymi - są 

dostępne oferty m.in. na płytę EPDM 8 mm. 

Pytanie 6 

Jeśli obok obrzeża w takiej samej odległości od kuli poza strefą bezpieczeństwa ma być 

zamontowany mur oporowy wysokości 1 metra to czy w tych miejscach oddalonych taki sam 

dystans od kuli nie można zamontować zwykłego obrzeża betonowego które będzie trwalsze i 

tańsze? 

Odpowiedź: 

Rodzaj obrzeży został wskazany w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie wyraża 

zgody za zmiany. 

 



 

 

Pytanie 7 

Zamawiający w rozdziale VIII pkt 1.4 ppkt 1.4.2 lit. a) wymaga aby Wykonawca wykazał się:  

• co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w tym 

posiada doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji minimum jednego 

zadania obejmującego budowę lub przebudowę lub nadzór nad inwestycją związaną z 

urządzaniem terenów zieleni oraz będący aktualnie członkiem właściwej izby samorządu 

zawodowego.  

W formularzu oferty w pkt II Wykonawca oświadcza iż dysponuje/nie dysponujemy  osobą 

posiadającą doświadczenie i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Kierownika 

Budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenia na stanowisku 

Kierownika Budowy przy realizacji minimum dwóch (2) zadań obejmujących budowę lub 

przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową obiektów budowlanych lub terenów 

zieleni. 

Prosimy o informację czy kierownik budowy musi wykazać się doświadczeniem przy realizacji 

minimum jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę lub nadzór nad 

inwestycją związaną z urządzaniem terenów zieleni czy dwóch zadań obejmujących budowę 

lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową obiektów budowlanych lub 

terenów zieleni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż zmianie ulega załącznik nr 7 do SWZ – formularz ofertowy. 

Pytanie 8 

W Opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 5 „Wymagania względem Wykonawcy” Zamawiający 

wymaga aby Wykonawca wykazał się adekwatnym do charakteru i warunków wykonania 

zamówienia doświadczeniem i udokumentował je poprzez załączenie do oferty referencji i 

innych poświadczeń potwierdzających zakres zrealizowanych prac o podobnym charakterze. 

Prosimy o informację czy Wykonawca składa razem z ofertą referencje i inne poświadczenia 

potwierdzające zakres zrealizowanych prac o podobnym charakterze? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż zmianie ulega załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu 

zamówienia. 

 



 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 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 informuję o przedłużonym terminie składania ofert: 

- 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 28.02.2023 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 30.01.2023 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. 35, w dniu 

30.01.2023 r., o godzinie 12:00. 

SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy 

zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

1. SWZ_19.01.2023 

2. Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do 

UMOWY)_19.01.2023 

3. Załącznik nr 7 do SWZ – formularz ofertowy(załącznik nr 5 do UMOWY)_19.01.2023 
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