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PREZYDENT  MIASTA  OTWOCKA 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock 

tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25 
www.otwock.pl       e-mail: umotwock@otwock.pl 

 

WZP.271.100.2018       Otwock, dnia 16.10.2018r. 
 

- wg rozdzielnika – 
(art. 38 ust. i 4 Ustawy p.z.p.) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Wykonanie rewitalizacji Parku Miejskiego w Otwocku w ramach zadania budżetowego „Rewitalizacja Parku 

Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku” 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

1) Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły  zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający przytacza treść zapytań oraz udziela następujących wyjaśnień: 

a) Pytania 
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Odpowiedź: 

 

 

Odpowiadając na pytanie dot. projektu oświetlenia parku, Zamawiający informuje, że pytanie jest nie na temat 

gdyż latarnie parkowe nie wchodzą w zakres przedmiotu umowy. Latarnie i zasilająca je instalacja została 

wykonana na podstawie wcześniej rozstrzygniętego przetargu. 
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b) Pytanie 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o nieograniczonym przetargu publicznym pod nazwą „Rewitalizacja Parku Miejskiego 
oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku” zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
udostępnienie przedmiarów robót obejmujących całość przewidywanych do wykonania prac. 
 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający przekazuje (jako załącznik do niniejszego pisma) przedmiary  z następujących branży: drogowa, 

zagospodarowanie terenu i budowlana. Przedmiary należy traktować pomocniczo a w przypadku wystąpienia 

ewentualnych niezgodności z projektem, projekt należy traktować jako wiodący. 

 

 

 

c) Pytania 

 

1. Jak należy zagospodarować elementy z demontażu ogrodzenia parku i nawierzchni utwardzonych? 

2. Do kogo będzie należeć drewno z wycinki prowadzonej w parku? 

3. Projekt przewiduje remont pomieszczeń muszli koncertowej a jednocześnie nie zakłada ogrzewania tego 

obiektu w okresie zimy. Zwracamy uwagę, że może skutkować to niszczeniem nowo wykonanych tynków i 

posadzek. 

4. Z decyzji konserwatora zabytków na wycinkę drzew wynika, że występują na terenie parku pojedyncze 

drzewa wchodzące trasę alejek parkowych nie podlegające powyższej decyzji. Co należy wykonać w takiej 

sytuacji? 

5. Na terenie Parku znajduję się kawiarnia, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia obiektu na okres 

prowadzonych prac w okolicy tego obiektu? 

6. Czy Zamawiający dopuszcza zamkniecie parku na okres całej budowy? 

 

 

Odpowiedzi: 

 

1. Elementy z demontażu ogrodzenia parku i nawierzchni utwardzonych (nieuszkodzone płyty 

chodnikowe i kostkę betonową) należy składować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na 

terenie Otwocka. 

2. Drewno z wycinki wykonawca ma rozwieść mieszkańcom Otwocka pod wskazane przez UM Otwocka 

adresy. 

3. Wykonawca powinien wycenić i zamontować w pomieszczeniach muszli koncertowej ogrzewanie 

elektryczne z termostatem, które w okresie zimy utrzyma w tym pomieszczeniach temperaturę 

powyżej 0 st. C. 

4. Zamawiający udzieli wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go przed Mazowieckim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i wszelkie uzgodnienia w trakcie trwania rewitalizacji parku 

będą po stronie wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zarówno możliwość wycięcia drzewa jak i 

zmienienie lokalnie kształtu alejki, ważne by rozwiązanie było uzgodnione z MWKZ. 

5. Kawiarnia „Sosenka” na ternie parku musi mieć utrzymane dojście dla klientów i zaopatrzenia przez 

cały okres trwania rewitalizacji. 

6. Zamawiający dopuszcza zamknięcie całego terenu Parku na okres budowy z wyłączeniem kawiarni 

„Sosenka” i placu zabaw sąsiadującego bezpośrednio z tą kawiarnią. Wygrodzenie terenu placu 
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budowy musi być wykonane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób przebywających  w pobliżu 

terenu budowy. 

 

 

2) Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 
1579 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przedmiotowego 
postępowania.  

 

 

Modyfikacja polega na zmianie treści z obecnej: 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –
budynek B, pok. nr 1, do dnia 17.10.2018 r., do godziny 10

00
 i zaadresować zgodnie z opisem 

przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 17.10.2018 r., o 
godzinie 10

30
. 

 

Na następującą: 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –
budynek B, pok. nr 1, do dnia 22.10.2018 r., do godziny 10

00
 i zaadresować zgodnie z opisem 

przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 22.10.2018 r., o 

godzinie 10
30

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje dokonaną modyfikacją dotyczącą 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz 

zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 


