
 

 

 

  Załącznik nr 1 do SIWZ 

Znak sprawy: 139/PN/2018 

 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

 

dla zadania pn. Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym 

nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych  

wybranych ulic w Warszawie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, grudzień 2018 r. 



 

2 

 

 

  



 

 

 

 

Spis treści 

 

I. Ogólny kontekst przedmiotu zamówienia .....................................................................................5 

II. Zakres zamówienia .........................................................................................................................5 

III. Przedmiot zamówienia ..................................................................................................................5 

A. Zamówienie podstawowe ............................................................................................................5 

B. Prawo OPCJI I i II ........................................................................................................................ 12 

C. Zakres obszaru objętego zamówieniem .................................................................................... 19 

D. Wymagania Zamawiającego ...................................................................................................... 21 

E. Wymagania do formy przygotowania dokumentacji ................................................................ 25 

F. Wykaz załączników .................................................................................................................... 27 

 

  



 

4 

 

 

Słowniczek: 

 

pas drogowy – na potrzeby niniejszego zamówienia rozumiany jest jako wydzielony teren we wnętrzu 

ulicznym, związany z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także w którym 

zlokalizowane są urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.  

Obszar pasa drogowego jest ujęty obligatoryjnie we wszystkich częściach zamówienia podstawowego.  

Obszar pasa drogowego wyrażony w arach (ar) dla każdej z części zamówienia wskazany jest przez 

Zamawiającego w formularzu ofertowym.  

obszary powiązań –  odnoszą się do terenów bezpośrednio przyległych do pasa drogowego, 

wskazanych przez Wykonawcę jako rozszerzenie obszaru opracowania zamówienia podstawowego 

w oparciu o obszar bufora, na podstawie analiz własnych, wskazań Zamawiającego, uwarunkowań 

planistycznych, planów inwestycyjnych oraz  potrzeb lokalnych społeczności wyrażonych w procesie 

konsultacji społecznych. Ustalenia ostatecznych granic wnętrza ulicznego na podstawie wybranych 

przez Wykonawcę obszarów powiązań dokonuje się w porozumieniu z Zamawiającym. Zamawiający 

oczekuje, że Wykonawca wskaże obszary powiązań do granic wyznaczonych przez istniejące pierzeje 

zabudowy (nie dalej niż do obrysu budynków). Obszary powiązań mogą funkcjonalnie i przestrzennie 

wykraczać poza bufor.  

 

bufor – sztucznie wyznaczony obszar obejmujący tereny bezpośredniego otoczenia pasa drogowego, 

wyznaczony jako opaska  szerokości ok. 30 m wokół granic pasa drogowego. W obszarze bufora 

należy wykonać zamówienie podstawowe w części obejmującej Inwentaryzację istniejącego 

zagospodarowania i własności terenów oraz poszukiwać obszarów powiązań. 

 

wnętrze uliczne – rozumiane jest jako obszar objęty  projektowaniem w ramach zamówienia 

podstawowego w części dotyczącej Koncepcji aranżacji zieleni. Rozumiane jest jako wszystkie tereny 

położone w liniach rozgraniczających pasa drogowego (obligatoryjnie),  rozszerzonego o wybrane 

przez Wykonawcę obszary powiązań (fakultatywnie), stanowiące tereny bezpośrednio przyległe 

do pasa drogowego, w tym przede wszystkim: 

 tereny przeznaczone na zieleń w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 

 tereny zieleni towarzyszące na nieruchomościach przeznaczonych na inne cele. 

Obszar wnętrza ulicznego objętego projektowaniem w ramach Koncepcji aranżacji zieleni nie może 

przekroczyć obszaru wyrażonego w arach (ar) dla każdej z części zamówienia wskazanego przez 

Zamawiającego w formularzu ofertowym. 
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I. Ogólny kontekst przedmiotu zamówienia 

Zamówienie jest częścią planów przebudowy większych ulic w szczególności powiatowych 

i wojewódzkich na terenie m.st. Warszawy. Zamówienie jest udzielane w częściach stanowiących 

poszczególne ulice lub grupy ulic, a ważnym kryterium oceny oferty i wyboru Wykonawcy jest 

wstępna koncepcja ofertowa. 

Zamierzeniem zamówienia jest integralne podejście do obrazu projektowanych ulic i całościowe 

kształtowanie układów roślinnych i towarzyszących im rozwiązań drogowych, wyposażenia terenu 

w małą architekturę, a także zaplanowanie innych istotnych zmian w obrazie ulic z uwzględnieniem 

uwarunkowań planistycznych, planów inwestycyjnych oraz  potrzeb lokalnych społeczności 

realizowanych w tych przestrzeniach.  

II. Zakres zamówienia 

Zamówienie jak i wstępna koncepcja ofertowa dotyczy głównie tzw. wnętrza ulicznego, tj. terenów 

wybranych pasów drogowych  rozszerzonych o obszary powiązań, wskazane przez Wykonawcę 

na podstawie analiz własnych w obszarze bufora oraz uzgodnionych ostatecznie z Zamawiającym 

na etapie prac nad zamówieniem podstawowym. 

 

III. Przedmiot zamówienia 

A. Zamówienie podstawowe  

 

Zamówienie podstawowe obejmuje sporządzenie: 

1. Inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania i własności terenów 

(w granicach pasa drogowego wraz z buforem – liczonego jako obszar ok. 30 m. od jego 

granic),  

2. Koncepcji aranżacji zieleni w granicach wnętrza ulicznego, 

3. Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki zielenią w granicach pasa drogowego 

4. Projektu wykonawczego nasadzeń w granicach pasa drogowego, 

(w zakresie niewymagającym przebudowy istniejącego zagospodarowania w pasie 

drogowym), 

5. Specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót dla projektu nasadzeń  w zakresie 

niewymagającym przebudowy istniejącego zagospodarowania w pasie drogowym, 

6. Przedmiaru robót i zestawienia kosztów: kosztorysów ślepych i inwestorskich dla projektu 

wykonawczego nasadzeń w zakresie niewymagającym przebudowy istniejącego 

zagospodarowania w pasie drogowym; 

7. Wniosków o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów oraz pozyskanie 

na ich podstawie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów, 

oraz 

  

8. odbycie wizyt w ramach nadzoru autorskiego. 
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Szczegółowy zakres zamówienia podstawowego  

 

Zakres zamówienia podstawowego obejmuje wykonanie: 

1. Inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania i własności terenów 

(w granicach pasa drogowego wraz z buforem – liczonego jako obszar ok. 30 m. od jego granic). 

Inwentaryzacja składa się z trzech części – opisowej, graficznej i wykazów tabelarycznych. 

W inwentaryzacji należy zamieścić szczegółowy wykaz liczby poszczególnych elementów 

w terenie, z nadaniem indywidualnych oznaczeń i numerów inwentaryzacyjnych 

pozwalających na identyfikację obiektów na załączniku graficznym. W zakresie małej 

architektury należy ponadto w oparciu o analizę własną stanu technicznego elementów 

przedstawić graficznie i ująć w wykazie tabelarycznym sposób postępowania z elementami: 

do adaptacji (zdatnych do dalszego wykorzystania, bez podejmowania działań), elementów 

wymagających naprawy (np. remontu lub odmalowania, ze wskazaniem rekomendowanego 

działania) oraz elementów niezdatnych do dalszego wykorzystania (do usunięcia, 

ze szczególnym uwzględnieniem elementów mogących stwarzać zagrożenie dla 

użytkowników). 

 

Kompletna Inwentaryzacja zawiera informacje dotyczące: 

 

1.1. Określenia lokalizacji, rodzaju i stanu technicznego: 

 nawierzchni: ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, dróg rowerowych,  

 elementów małej architektury, w tym w szczególności: pomników, miejsc pamięci,  

ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, donic na rośliny, słupków, wygrodzeń itp., 

1.2. określenia lokalizacji i rodzaju: 

 istniejącej zieleni w zakresie: drzewa liściaste, drzewa iglaste, grupy drzew, krzewy, 

grupy krzewów, żywopłoty, rabaty bylinowe, kwietniki, nasadzenia roślin cebulowych, 

trawniki, łąki kwietne,  

 latarni ulicznych oraz dodatkowych elementów oświetlenia przestrzeni publicznych, 

 elementów organizujących ruch, w tym: oznaczenia znaków poziomych, lokalizacji 

posadowienia znaków pionowych, 

 elementów związanych z komunikacją: wiat przystankowych, zatok autobusowych, 

stacji Veturilo itp., 

 miejsc parkingowych, w tym: miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością, zatok 

parkingowych, istniejących parkingów wraz z bilansem faktycznej liczby parkujących 

pojazdów do liczby wyznaczonych miejsc parkingowych, 

 kiosków oraz pawilonów usługowych wraz z ogólnym określeniem oferty handlowej (np. 

prasa, artykuły spożywcze), 

1.3. wskazania: 

 elementów nadziemnych i podziemnych urządzenia i uzbrojenia terenu,  

 uwarunkowań przestrzennych i powiązań kompozycyjnych, w tym głównych osi oraz 

powiązań  widokowych; 
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 głównych i pobocznych wejść do budynków, wjazdów na posesje, orientacyjnych granic 

zajęcia terenu przez ogródki kawiarniane, 

 funkcji budynków sąsiadujących z pasem drogowym, np.: usługowe, mieszkalne 

jednorodzinne, mieszkalne wielorodzinne, usługi w parterze, użyteczności publicznej – 

placówka oświatowa itp. (do ok. 30 m od granicy pasa drogowego), 

 obiektów (w tym budynków) i obszarów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków 

oraz Rejestru Zabytków, 

 działek ewidencyjnych, dla których wydano decyzje administracyjne, w szczególności: 

decyzję o warunkach zabudowy, decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego lub 

decyzję pozwolenia na budowę,  

 własności działek ewidencyjnych w zakresie: własność m.st. Warszawy, własność Skarbu 

Państwa, własność prywatna, użytkowanie wieczyste. Wykaz działek ewidencyjnych wraz 

ze wskazaniem ich własności i przeznaczenia należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi 

wytycznymi określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego OPZ. 

 przeznaczenia terenu i innych wytycznych wynikających z zapisów obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku, 

wydanych decyzji o warunkach zabudowy lub zapisów Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. 

1.4. W porozumieniu z Zamawiającym oraz jednostkami miejskimi należy przygotować wykaz 

wszystkich inwestycji mających wpływ na zagospodarowanie wnętrza ulicznego 

planowanych na terenie opracowania. 

 

Inwentaryzację należy wykonać w stopniu szczegółowości niezbędnym do sporządzenia kolejnych 

elementów zamówienia podstawowego. 

 

2. Koncepcji aranżacji zieleni w granicach wnętrza ulicznego 

Opracowanie Koncepcji obejmuje obszarowo wnętrze uliczne  w liniach rozgraniczających 

pasa drogowego (obligatoryjnie),  rozszerzonego o wybrane przez Wykonawcę obszary 

powiązań (fakultatywne). Zamawiający w formularzu ofertowym określił maksymalny obszar 

jaki może objąć wnętrze uliczne. Rozliczenie za wykonanie Koncepcji ma charakter 

kosztorysowy. 

Koncepcja aranżacji zieleni w granicach wnętrza ulicznego przedstawia całościowy plan 

na kształtowanie nowych układów roślinnych i wzbogacanie istniejących nasadzeń 

z uwzględnieniem poprawy funkcjonowania terenów sąsiadujących z ciągami 

komunikacyjnymi jako przestrzeni publicznych zagospodarowanymi roślinnością 

wykorzystywanych przez grupy użytkowników o różnych potrzebach. Wnętrze uliczne należy 

rozpatrywać całościowo i kompleksowo. 

Stopień szczegółowości zaproponowanych rozwiązań musi pozwalać na pozyskanie na ich 

podstawie opinii, uzgodnień i decyzji. Proces projektowy wokół koncepcji aranżacji zieleni 

polega na modyfikacji i uszczegóławianiu rozwiązań zaproponowanych we Wstępnej 

koncepcji na podstawie analiz własnych Wykonawcy, wyników Inwentaryzacji istniejącego 

zagospodarowania i własności terenów, urządzenia i uzbrojenia terenu, wytycznych 

Zamawiającego, wskazań jednostek miejskich uzyskanych podczas spotkań Komitetów 
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Sterujących oraz postulatów i uwag mieszkańców zebranych podczas procesu konsultacji 

społecznych.   

 

Na dokumentację Koncepcji składają się część opisowa i graficzna, w tym elementy: 

2.1. określenie przedmiotu inwestycji,  

2.2. podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji,  

2.3. charakterystyka terenu: położenie, wielkość, ukształtowanie, warunki gruntowo-wodne, 

problematyka własnościowa, inne,  

2.4. ogólny opis stanu istniejącego i dominującego charakteru ulicy, stanu zachowania 

elementów zagospodarowania, ukształtowania terenu, szaty roślinnej, układu drogowego, 

uzbrojenia i innych elementów ważnych dla opracowania koncepcji, ogólny opis szaty 

roślinnej, elementów małej architektury 

2.5. możliwości etapowania realizacji inwestycji,  

2.6. powiązania komunikacyjne i rozwiązania obsługi komunikacyjnej obszaru (miejsca 

postojowe i parkingi, drogi wewnętrzne, dojazdy pożarowe, ciągi pieszo-jezdne, 

rowerowe, place manewrowe, place, chodniki, drogi dla rowerów i powiązania 

z komunikacją publiczną),  

2.7. koncepcję iluminacji obszaru z wyszczególnieniem ilości punktów, mocy oraz możliwości 

przyłączenia do stacji przesyłających,  

2.8. określenie warunków i założeń realizacji i eksploatacji (w podziale na branże 

i zagadnienia),  

2.9. spis niezbędnych pozwoleń, zgód, opinii i decyzji wymaganych do zatwierdzenia 

dokumentacji i przygotowania inwestycji do realizacji, 

 

Do części graficznej należy dołączyć: 

2.10. wybrane wizualizacje: 3 szt.  

2.11. Przekroje charakterystyczne obrazujące planowane przekształcenia i sposób 

kształtowania zieleni: 3 szt. 

 

 

3. Inwentaryzacji zieleni wraz z projektem gospodarki zielenią w granicach pasa drogowego 

Inwentaryzacja wraz z gospodarką składa się z czterech części: wykazu tabelarycznego,  

części graficznej, przypisania odniesienia przestrzennego do zinwentaryzowanych obiektów, 

do którego szczegółowe wytyczne zawarte są w Załączniku 2 do niniejszego OPZ oraz 

dokumentacji zdjęciowej. Projekt gospodarki powinien polegać na wskazaniu egzemplarzy 

przeznaczonych do adaptacji lub do usunięcia zgodnie z wymogami art. 83b ustawy 

o ochronie przyrody oraz ocenie stanu i wytycznych do dalszej pielęgnacji.  

Inwentaryzację zieleni wraz z gospodarką sporządza się w granicach pasa drogowego 

na archiwalnej mapie zasadniczej.  

 

Na dokumentację Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki zielenią składają się: 

3.1. tabelaryczny wykaz zawierający:  

 nazwę gatunkową polską i łacińską, wraz z ew. nazwą odmiany, 

 obwód pnia na wys. 5 cm oraz 130 cm,  
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 zasięg korony drzewa (średnica), wyrażony w metrach,  

 powierzchnię zajmowaną przez pojedyncze krzewy (solitery) lub grupy krzewów, 

lub powierzchnie rabat bylinowych, nasadzeń cebul itp.  

 stan zdrowotny wg. przyjętych przez Wykonawcę kryteriów, z wyjaśnieniem zasad 

podziału na te kryteria, 

 rekomendację w zakresie sposobu postępowania z roślinnością, tj. adaptacja  

(bez podejmowania działań lub z niewielką ingerencją – należy podać zakres), 

pielęgnacja (z podaniem szczegółowego zakresu wymaganych i niezbędnych 

zabiegów pielęgnacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem takich, które mają 

służyć poprawie bezpieczeństwa wokół drzewa), usunięcie (ze względu na  

np. zły stan zdrowotny, zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia ludzi – nie należy 

wskazywać do usunięcia drzew zdrowych, ale kolidujących z założeniami 

Koncepcji), 

 występowanie chronionych gatunków roślin lub zwierząt lub miejsc schronienia 

i gniazdowania zwierząt. 

3.2. część graficzna zawierająca lokalizację zieleni wysokiej i niskiej w terenie opracowania: 

punkt lokalizacji pnia/pni i zasięgi koron drzew, krzewów lub grup krzewów, zasięgi granic 

rabat bylinowych, nasadzeń cebulowych, granica pomiędzy trawnikiem a łąką kwietną itp. 

oraz przebieg podziemnych sieci uzbrojenia terenu, w sposób czytelny wskazanie 

istniejących elementów zagospodarowania terenu np. krawężniki, przebieg elementów 

drogi: jezdnie, chodniki, drogi dla rowerów, latarnie. 

3.3. część graficzna musi zawierać graficzne przedstawienie sposobu postępowania 

z roślinnością – gospodarkę tj. adaptacja, pielęgnacja, usunięcie. 

3.4. część graficzna musi przedstawiać wszystkie zinwentaryzowane obiekty w czytelny sposób 

oznaczone kolejnymi numerami odpowiadającymi numerom w tabeli inwentaryzacyjnej.  

3.5. dokumentacja zdjęciowa drzew i krzewów powinna przedstawiać: widok układów zieleni 

charakterystycznych dla ulicy, układ alei, pokrój wybranych drzew soliterowych wraz 

z  ewentualnymi elementami charakterystycznymi np. dziuple i gniazda. Szczegółową 

dokumentację fotograficzną należy przygotować dla wszystkich drzew przeznaczonych 

do usunięcia. Zdjęcia powinny być opatrzone datą wykonania w terenie.    

Projekt gospodarki drzewostanem należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do udziału w Inwentaryzacji.  

4. Projektu wykonawczego nasadzeń w granicach pasa drogowego 

(w zakresie niewymagającym przebudowy istniejącego zagospodarowania w pasie drogowym). 

Projekt wykonawczy nasadzeń powinien zostać przygotowany zgodnie z założeniem, 

że nasadzenia zostaną wykonane w najbliższym sezonie wegetacyjnym, w związku z czym nie 

powinny uwzględniać zieleni wymagającej przebudowy istniejącego zagospodarowania 

w pasie drogowym tj. rozpłytowania istniejących elementów nawierzchni, zmiany organizacji 

ruchu, usunięcia lub przesadzenia istniejącej roślinności. 
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Projekt wykonawczy nasadzeń składa się z części opisowej oraz graficznej i zawiera:  

 

4.1. charakterystykę terenu i warunków siedliskowych (warunki gruntowo – wodne, rodzaj 

gleby, rzeźba terenu, nasłonecznienie), 

4.2. projektowane układy zieleni wysokiej i niskiej z uzasadnieniem ich kompozycji, 

przedstawione w części graficznej na tle  istniejących elementów zagospodarowania 

terenu np. krawężników, przebieg elementów drogi jak jezdnie, chodniki, drogi dla 

rowerów, latarnie, stanowiących punkty odniesienia dla lokalizacji projektowanych 

nasadzeń. W części graficznej należy w sposób czytelny wskazać istniejące układy sieci 

uzbrojenia terenu oraz elementy zagospodarowania pasa drogowego mogące stanowić 

kolizje z nasadzeniami jak np. latarnie oraz słupy pionowych znaków drogowych (należy 

rozważyć wpływ planowanych nasadzeń wysokich na oświetlenie pasa drogowego oraz 

widoczność, w tym znaków drogowych), 

4.3. Zamawiający zakłada, że Wykonawca przygotuje kompleksową Koncepcję, na podstawie 

której nasadzenia przyuliczne będą możliwe do wykonania w sposób nie wymagający lub 

ograniczający do minimum konieczność relokacji sieci uzbrojenia technicznego stosując 

właściwe zabezpieczenia techniczne ograniczające możliwości uszkodzenia sieci przez 

rozrastające się korzenie drzew. Jedynie w przypadku sieci gazowych zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, należy 

uwzględnić strefy, w których istnieje wyraźny zakaz lokalizacji drzew. Należy 

minimalizować stosowanie dodatkowych elementów wokół systemów korzeniowych. 

 W pozostałych przypadkach, tam gdzie Wykonawca wykaże, że konieczne jest zbliżenie 

do istniejących sieci projektant powinien przygotować w dokumentacji wykonawczej 

zamówienia podstawowego nasadzeń stosowne rozwiązania techniczne. W tych 

przypadkach konieczne jest w czytelny sposób wskazanie nasadzeń wymagających 

zastosowania technologii zabezpieczających sieci uzbrojenia podziemnego oraz 

elementów nawierzchni sąsiadujących z nasadzeniami (np. przeciwdziałających 

wypiętrzaniu nawierzchni) ze wskazaniem rodzaju, typu, wymiarów i łącznego 

zapotrzebowania na te elementy np. łączna długość ekranów przeciwkorzennych,  

4.4. przekroje charakterystyczne obrazujące sposób kształtowania zieleni w przestrzeni pasa 

drogowego, 

4.5. dobór gatunkowy projektu powinien być zgodny ze „Standardami kształtowania zieleni 

Warszawy” lub zawierać uzasadnienie dla odstępstwa od Standardów. Wszelkie 

odstępstwa należy uzgodnić z Zamawiającym. Ponadto, w przypadku, gdy wskazany przez 

Wykonawcę gatunek będzie niedostępny na rynku szkółkarskim, Wykonawca będzie 

zobowiązany zaproponować alternatywne propozycje gatunków, 

4.6. projekt musi w części graficznej zawierać szczegółowe informacje na temat rodzaju 

i gatunku roślinności, liczby roślin w projektowanej grupie (np. krzewów, w żywopłocie, 

rabacie lub kwietniku) oraz ich rozstawę (detale można zamieścić w formie schematów 

w odpowiedniej skali w osobnej części opracowania). Detale planowanych rozwiązań, 

tj. schematyczne plany rozmieszczenia poszczególnych nasadzeń, np. rozstawa krzewów 

lub bylin na rabatach wraz z wymiarowaniem należy przedstawić w skali zapewniającej 

czytelność rysunku).  
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5. Specyfikacja technicznej wykonania  i odbioru robót dla projektu nasadzeń  w granicach 

pasa drogowego  

oraz  

6. Przedmiar robót i zestawienie kosztów: kosztorysy ślepe i inwestorskie dla projektu 

nasadzeń szaty roślinnej w zakresie niewymagającym przebudowy istniejącego 

zagospodarowania w pasie drogowym 

Specyfikacji techniczna i przedmiar robót i kosztorysy powinny uwzględniać: 

 wymogi ogólne dla materiału roślinnego parametry takie jak obwód pnia, 

szerokość korony i wysokość szczepienia (w przypadku drzew) lub wysokość, ilość 

pędów i rozmiar pojemnika w przypadku krzewów,  

 sposoby zabezpieczenia infrastruktury liniowej (ciągów pieszych, dróg dla 

rowerów, jezdni, sieci uzbrojenia terenu) znajdującej się w zbliżeniu do 1,5 m 

od projektowanego drzewa, 

 szczegółowe wykazy tabelaryczne liczby projektowanych nasadzeń, 

 wykaz ilościowy innych materiałów jak kora, ziemia urodzajna, ekrany 

przeciwkorzenne itp. oraz wykaz robót np. przygotowanie terenu, posadzenie 

roślin itp., 

 szczegółowe opisy dotyczące sposobu i technologii wykonania robót dla 

poszczególnych elementów zieleni oraz sposób i terminy wykonania nasadzeń, 

 określenie warunków i wymagań w zakresie urządzenia i pielęgnacji zieleni, 

 zalecenia w zakresie przygotowania podłoża, wykonania nasadzeń oraz zalecenia 

pielęgnacyjne,  

 zestaw prac pielęgnacyjnych dla roślin adaptowanych. 

 

Specyfikacja techniczna powinna zostać sporządzona na podstawie szczegółowych 

zaleceń przekazanych przez Zamawiającego.  

 

7. Przygotowania wniosków oraz uzyskania decyzji zezwalających na usunięcie lub 

przesadzenie drzew i krzewów; 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca na podstawie przeprowadzonej gospodarki 

drzewostanem w uzgodnieniu z Zamawiającym wytypuje w granicach pasa drogowego drzewa 

i krzewy wymagające usunięcia ze względu na zły stan zdrowia lub stwarzanie zagrożenia dla 

życia, zdrowia i mienia ludzi i na podstawie tego wykazu i wykonanej dokumentacji zdjęciowej  

sporządzi wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów i załączniki do 

tych wniosków oraz pozyska u odpowiedniego organu te decyzje. Wykonawca pozyska decyzje 

w imieniu Zamawiającego.   

 

8. Nadzór autorski  

Nadzór autorski Wykonawcy polega na wizytach Wykonawcy w terenie – w miejscu  

wykonywania nasadzeń zleconych przez Zamawiającego. Do wyceny należy przyjąć  

min. 2 takie wizyty. Dodatkowe wizyty na budowie, jednak nie więcej niż 10 wizyt łącznie, 

Zamawiający może zlecić na podstawie cen jednostkowych z oferty.  
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B. Prawo OPCJI I i II 
 

Prawo opcji jest dodatkowo płatną formą zamówienia, wycenianą kosztorysowo na podstawie cen 

jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  

Opcja jest szczególnym sposobem udzielania zamówienia publicznego rozszerzającego 

zamówienie podstawowe, którą Zamawiający może wskazać Wykonawcy do wykonania bez 

wszczynania kolejnych postępowań o udzielenia zamówienia, na zasadach określonych 

w umowie, a wynikających z oferty Wykonawcy.  

W tym celu niezbędne jest określenie w ofercie ceny jednostkowej  za jednostkę powierzchni 

(ar) do zaprojektowania – uśrednioną, dla zamówienia na prawach opcji dla każdej 

z wymienionych branż, tak aby było możliwe, bez dodatkowych negocjacji cen, 

ukształtowanie w formie aneksu do umowy podstawowej dodatkowego zakresu objętego 

zamówieniem, obejmującego w szczególności przygotowanie dokumentacji wykonawczej dla 

terenów w obszarze pasa drogowego oraz w obszarach powiązań.  

 

9. Prawo OPCJI I 

 

Objęte dodatkowym wynagrodzeniem zamówienie w ramach prawa OPCJI I tj. w granicach 

pasa drogowego może obejmować następujące elementy: 

9.1. Projekt zagospodarowania terenu dla obszaru pasa drogowego, 

9.2. Wielobranżowa dokumentacja budowlano-wykonawcza dla obszaru pasa drogowego, 

jeśli są to elementy wymagane zakresem zmian przyjętych w projekcie zagospodarowania 

terenu w granicach pasa drogowego: 

 Opracowanie projektu wykonawczego nasadzeń obejmujących nasadzenia 

wymagające uzgodnienia zmiany istniejącego zagospodarowania, 

 Wykonanie projektu indywidualnych obiektów – elementów małej architektury, 

 Wykonanie projektu ukształtowania terenu, 

 Wykonanie projektu instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

 Wykonanie projektu instalacji gazowych, 

 Wykonanie projektu linii elektrycznych w tym sieci oświetlenia terenu oraz 

teleinformatycznych, 

 Wykonanie projektu układu i nawierzchni dróg, ścieżek, placów i parkingów, 

 Wykonanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu np. na czas budowy, 

 Wykonanie projektu wykonawczego innych działań wynikających z Koncepcji,   

9.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

9.4. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, ślepe i zestawienia kosztowe eksploatacji; 

9.5. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji  

9.6. Nadzór autorski 
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Szczegółowy opis Prawa OPCJI I: 

9.1. Projekt zagospodarowania terenu dla obszaru pasa drogowego powinien  obejmować 

i zawierać wszystkie informacje niezbędne do wystąpienia i skutecznego zgłoszenia robót, 

a jeśli to konieczne zakresem projektu uzyskania pozwoleń na budowę. Projekt 

zagospodarowania terenu powinien zawierać część graficzną i opisową (poszczególnych 

etapów i całości zamierzenia).  

 

9.2. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla obszaru pasa 

drogowego, powinno wynikać z przyjętej koncepcji aranżacji zieleni w granicach wnętrza 

ulicznego (podstawowego przedmiotu zamówienia) i objąć w miarę potrzeb, jeśli są to 

elementy wymagane zakresem zmian przyjętych w projekcie zagospodarowania terenu 

w granicach pasa drogowego:  

9.2.1. Opracowanie projektu wykonawczego nasadzeń roślinnych 

 Dokumentacja wykonawcza nasadzeń zieleni powinna zostać ukazana na mapie 

zasadniczej wraz z elementami niezbędnymi do jej wykonania, 

9.2.2. Wykonanie projektu indywidualnych obiektów – elementów małej architektury 

Projekty powinny zawierać m.in.: 

 lokalizacje obiektów 

 rzuty, przekroje i widoki obiektów i detale wykonawcze 

 rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i instalacyjne. 

 niezbędne obliczenia statyczne i wytrzymałościowe.  

 wytyczne realizacji utrzymania i konserwacji 

 

9.2.3. Wykonanie projektu ukształtowania terenu 

obejmują m.in.: 

 opis i analizę stanu istniejącego ukształtowania i zagospodarowania terenu 

(funkcje, rzeźba terenu, zabudowa, szata roślinna, urządzenie i uzbrojenie); 

 projekt ukształtowania rzeźby terenu, wynikający z planu zagospodarowania 

terenu, oraz projektowanego urządzenia i uzbrojenia terenu, uwzględniający 

m. in. odwodnienie powierzchniowe oraz bilansowanie robót ziemnych; 

 opracowanie planu robót ziemnych z podaniem istniejących i projektowanych 

rzędnych terenu we wszystkich punktach siatki kwadratów, na mapie w skali nie 

mniejszej niż 1:1000, z zastosowaniem siatki kwadratów 20x20 m lub większej, 

podaniem rzędnych projektowanego terenu w podstawowych punktach planu 

zagospodarowania (wejścia do budynków, wjazdy itp.) i zaznaczeniem granic 

wykopów oraz kierunku spadków płaszczyzn; 

 wyliczenie na planie i w zestawieniach tabelarycznych ilości mas ziemnych 

(nasypy, wykopy) oraz określenie przerzutu mas ziemnych (kierunki, ilości, 

średnioważone odległości); 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia humusu, ze wskazaniem miejsc jego 

składowania; 

 ustalenie wytycznych organizacji robót ziemnych. 
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9.2.4. Wykonanie projektu instalacji wodno-kanalizacyjnych 

oraz 

9.2.5. Wykonanie projektu instalacji gazowych 

Dokumentacje do tych dwóch punktów obejmują część opisową, gdzie zostanie 

określone: 

 przedmiot inwestycji, podstawowe dane charakteryzujące rozmiary inwestycji; 

 charakterystykę techniczną sieci, z ewentualnym podziałem na zadania; 

 opis istniejącego stanu zainwestowania terenu, z omówieniem ewentualnych 

rozbiórek; 

 omówienie ewentualnych zmian powstałych w wyniku uwzględnienia zaleceń 

i opinii zgłoszonych do projektu koncepcyjnego; 

 niezbędne obliczenia technologiczne i hydrauliczne, uzasadniające parametry 

techniczne sieci i możliwości etapowania realizacji; 

 rozwiązania budowlane techniczno – instalacyjne relokacji instalacji istniejących, 

nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż trasy instalacji, 

oraz rozwiązania techniczno – budowlane w miejscach charakterystycznych 

  lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania terenu albo istotne ze 

względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych; 

 określenie szczegółowych rozwiązań instalacyjno – technologicznych 

oraz warunków montażu; 

 omówienie sposobu realizacji, z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych, 

przeszkód terenowych itp specyfikacje poszczególnych elementów: urządzeń, 

armatury, przewodów, zamocowań; 

 zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje; 

 wytyczne rozruchu i odbioru robót; 

 opinie, uzgodnienia i dokumenty uzyskane przed i w czasie projektowania,  

oraz część graficzną w tym: 

 uszczegółowienie planów sytuacyjno – wysokościowych, uwzględniające zalecenia 

i opinie zgłoszone do projektu budowlanego; 

 rzuty w odpowiedniej skali, z naniesionymi trasami projektowanej inwestycji  

i oznaczeniem terenu zajętego na czas budowy; 

 profile podłużne sieci i (ewentualne) przekroje poprzeczne terenu z naniesionymi 

projektami inwestycyjnymi; 

 uszczegółowione rysunki rozwiązań instalacyjno – technologicznych;  

 rysunki przejść i zabezpieczeń pokonywanych przeszkód; 

 rysunki szczegółów montażowych, komór, konstrukcji wsporczych, węzłów, izolacji 

antykorozyjnych i termicznych; 

 rozmieszczenie i określenie typów central, studzienek, komór, konstrukcji 

wsporczych, armatury, zamknięć itp. 
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9.2.6. Wykonanie projektu linii elektrycznych w tym sieci oświetlenia terenu oraz 

teleinformatycznych 

Obejmuje część tekstową, w tym: 

 przedmiot instalacji, podstawowe dane charakteryzujące rozmiary inwestycji; 

 omówienie ewentualnych zmian powstałych w wyniku uwzględnienia zaleceń i 

opinii zgłoszonych do projektu budowlanego; 

 charakterystykę techniczną obiektu, z ewentualnym podziałem na zadania; 

 opis istniejącego stanu zainwestowania terenu, z omówieniem ewentualnych 

rozbiórek; 

 powiązania projektowanych linii z budowami (obiektami) istniejącymi 

i projektowanymi oraz ustalenie sposobów przyłączeń; 

 niezbędne obliczenia uzasadniające parametry techniczne projektowanego 

obiektu czy linii i możliwości etapowania realizacji; 

 specyfikacje poszczególnych elementów: urządzeń, armatury, przewodów, 

zamocowań; 

 zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje; 

 omówienie sposobu wykonania, z uwzględnieniem warunków gruntowo – 

wodnych, przeszkód terenowych i kolizji; 

 określenie szczegółowych rozwiązań instalacyjno – technologicznych oraz 

warunków montażu; 

 wytyczne rozruchu i odbioru robót; 

 opinie, uzgodnienia i dokumenty uzyskane przed i w czasie projektowania.  

 

oraz część graficzną, w tym: 

 uszczegółowienie planów sytuacyjno – wysokościowych, uwzględniające zalecenia 

i opinie zgłoszone do projektu budowlanego; 

 rzuty sytuacyjno – wysokościowe w odpowiedniej skali, z naniesionymi trasami 

projektowanej inwestycji i oznaczeniem terenu zajętego na czas budowy; 

 schematy linii z ich powiązaniami elektrycznymi, profile podłużne linii 

napowietrznych, oznaczenie i ewentualne rysunki przejść przez przeszkody, 

oznaczenie kolizji; 

 rozmieszczenie i określenie typów słupów, szafek rozdzielczych i sterowniczych, 

złączy, rozdzielnic itp. elementów wyposażenia linii; 

 uszczegółowione rysunki rozwiązań instalacyjno – technologicznych i szczegółów 

montażowych. 

 

9.2.7. Wykonanie projektu układu i nawierzchni dróg, ścieżek, placów i parkingów 

zawierającego m.in.: 

 szczegółową obsługę komunikacyjną projektowanych zamierzeń będących 

przedmiotem zamówienia; 

 układ jezdni, dróg i ścieżek z określeniem ich rodzaju, z podaniem wjazdów 

i wejść, łuków tycznych, charakterystycznych punktów i rzędnych wysokościowych 

oraz urządzeń towarzyszących; 
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 szczegółowe informacje dotyczące materiałów użytych do realizacji 

i ich kolorystyki, a także przekroje przez konstrukcję nawierzchni;  

 niezbędne odwodnienia istniejących, przebudowywanych i wybudowanych 

obiektów; 

 określenie miejsc postojowych niezbędnych do obsługi i funkcjonowania 

wybudowanych i przebudowanych obiektów; 

9.2.8. Wykonanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu np. na czas budowy  

obejmującego: 

 analizę ruchowa projektowanych tras jezdni, dróg i ścieżek, łącznie 

ze skrzyżowaniami; 

 plan usytuowania urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu, 

z uwzględnieniem: oznakowania poziomowego, pionowych znaków drogowych, 

słupków przeszkodowych, wiat i słupków przystankowych komunikacji masowej, 

łańcuchów ochronnych oraz barier ochronnych i ich typów; 

 opis techniczny. 

9.2.9. Wykonanie projektu wykonawczego innych działań wynikających z Koncepcji  

obejmującego część tekstową i rysunkową w skalach odpowiednich dla specyfiki 

przyjętych rozwiązań.  

 

9.3. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

dla ww. dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz projektu nasadzeń powinno 

obejmować określenie zbioru wymagań, które są niezbędne do określenia standardu 

i jakości wykonania robót budowlanych i ogrodniczych, właściwości materiałów, urządzeń 

budowlanych i wyposażenia oraz zasady ocen prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót (zgodnie z właściwym rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych). Specyfikacja powinna zostać wykonana dla wszystkich branż oddzielenie. 

W przypadku Specyfikacji technicznej wykonania szaty roślinnej, jeśli jest przewidziane, 

w specyfikacji należy określić zbiór wymagań i warunków służących właściwej pielęgnacji 

roślinności w okresie trzech lat od ich wykonania i zabiegi pielęgnacyjne dla dalszych 

etapów eksploatacji (pielęgnacja, nawożenie, przycinanie, odchwaszczanie itp.) oraz 

harmonogram 3 letnich prac pielęgnacyjnych – w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

9.4. Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich, ślepych wraz z zestawieniem 

kosztowych eksploatacji  

dla ww. dokumentacji budowlano-wykonawczej. Przedmiar robót powinien zawierać 

zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania, wyliczeniem 

i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw 

do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów.  

 



 

17 

 

 

Opracowanie przedmiaru robót powinno składać się z: 

 karty tytułowej, 

 spisu działów przedmiaru robót, 

 tabeli przedmiaru robót. 

Karta tytułowa przedmiaru robót zawiera następujące informacje: 

 nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 

 stosownie do zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - 

nazwy i kody: 

o grup robót, 

o klas robót, 

o kategorii robót, 

 adres obiektu budowlanego, 

 nazwę i adres zamawiającego, 

 datę opracowania przedmiaru robót. 

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 

budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. 

Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej 

indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających 

kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. W przypadku zamówień dotyczących wielu 

obiektów, spisem działów należy objąć dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty 

budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział 

przedmiaru dla wszystkich obiektów. 

 

Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 

 numer pozycji przedmiaru, 

 kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualną systematyką 

robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy 

nakładów rzeczowych; 

 numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru, 

 nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji 

przedmiarowej, 

 jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, 

 ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. 

Kosztorysy ślepe i inwestorskie powinny zostać wykonane zgodnie z właściwym 

rozporządzeniem w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczań planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.  
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Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: 

 powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć, 

 będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty 

budowlane,  

 w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz do realizacji (na jej 

podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania 

zaprojektowanych elementów małej architektury i infrastruktury zgodnie  

z przeznaczeniem, 

 w swej treści powinna określać technologię robót, materiały, maszyny, w sposób 

umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji, 

 powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 

materiałowych. 

 

Ponadto Wykonawca wykona zbiorcze zestawianie przewidywanych kosztów 

eksploatacyjnych pielęgnacji roślinności zgodnie ze specyfikacją techniczną w rocznym 

okresie rozliczeniowym. 
 

9.5. Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji  

w zakresie wykonania ww. projektów, w tym wystąpienia i skutecznego zgłoszenia robót, 

a jeśli to konieczne uzyskania decyzji  o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę.  
 

9.6. Nadzór autorski  

będzie polegał na wizytach Wykonawcy na budowie lub w miejscu nasadzeń na polecenie 

Zamawiającego. Zamawiający zleci nadzór w miarę potrzeb na podstawie cen 

jednostkowych z oferty, nie więcej jednak niż 50.  

 

10. Prawo OPCJI II 

Objęte dodatkowym wynagrodzeniem zamówienie w ramach prawa OPCJI II tj. w granicach 

obszarów powiązań może obejmować następujące elementy, w tym wymienione i opisane jako 

część zamówienia podstawowego, ale opracowane dla obszarów powiązań: 

10.1. Projekt zagospodarowania terenu dla obszarów powiązań, tj. poza pasem drogowym, 

10.2. Wielobranżowa dokumentacja budowlano-wykonawcza dla obszarów powiązań, 

jeśli są to elementy wymagane zakresem zmian przyjętych w projekcie zagospodarowania 

terenu dla obszaru obszarów powiązań, poza pasem drogowym, 

 Opracowanie projektu wykonawczego nasadzeń obejmujących nasadzenia 

wymagające uzgodnienia zmiany istniejącego zagospodarowania, 

 Wykonanie projektu indywidualnych obiektów – elementów małej architektury, 

 Wykonanie projektu ukształtowania terenu, 

 Wykonanie projektu instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

 Wykonanie projektu instalacji gazowych, 

 Wykonanie projektu linii elektrycznych w tym sieci oświetlenia terenu oraz 

teleinformatycznych, 
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 Wykonanie projektu układu i nawierzchni dróg, ścieżek, placów i parkingów, 

 Wykonanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu np. na czas budowy, 

 Wykonanie projektu wykonawczego innych działań wynikających z Koncepcji,   

10.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

10.4. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, ślepe i zestawienia kosztowe eksploatacji; 

10.5. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji,  

10.6. Nadzór autorski.  

10.7. Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki zielenią w granicach obszarów 

powiązań wraz z wnioskami o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów 

oraz pozyskanie na ich podstawie tej decyzji. 

 

Szczegółowy opis Prawa OPCJI II: 

Dokumentację do Prawa OPCJI II należy przygotować analogicznie do części należących do 

zamówienia podstawowego oraz dokumentacji Prawa OPCJI I (patrz: punkt 9. Prawo OPCJI I).  

 

C. Zakres obszaru objętego zamówieniem 
 

Szczegółowy zakres ulic objętych  zamówieniem obejmuje:  
 

1. Ulica Powstańców Śląskich w dzielnicy Bemowo 

Cały pas drogowy z przyległościami od skrzyżowania z ul. Maczka do skrzyżowania 

z ul. Połczyńską. 

 

2. Ulica B. Podczaszyńskiego w dzielnicy Bielany  

Pas drogowy z przyległościami, odcinek: 

- od skrzyżowania z ul. Marymoncką do skrzyżowania z ul. Kasprowicza   

- od skrzyżowania z ul. Kasprowicza do skrzyżowania z ul. Żeromskiego 

 tj. bez skrzyżowania z ul. Kasprowicza (teren objęty osobnym opracowaniem) 

 

3. Ulica J. Conrada i Wólczyńska w dzielnicy Bielany 

Cały pas drogowy ul. J. Conrada oraz odcinek pasa drogowego ul. Wólczyńskiej 

od skrzyżowania z ul. T. Nocznickiego do skrzyżowania z al. W. Reymonta wraz 

z przyległościami. 

 

4. Ulica Potocka w dzielnicy Żoliborz 

Cały pas drogowy z przyległościami ul. Potockiej od ul. Gwiaździstej, wraz z rondem 

J. Turowicza, do pl. J. Kuronia.  

 

5. Ulica ks. J. Popiełuszki w dzielnicy Żoliborz 

Cały pas drogowy z przyległościami ul. ks. J. Popiełuszki, od skrzyżowania 

z ul. J. Słowackiego do pl. Grunwaldzkiego.   
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6. Ulica Płochocińska w dzielnicy Białołęka  

Cały pas drogowy z przyległościami ul. Płochocińskiej, od ul. Modlińskiej 

do skrzyżowania z ul. Cieślewskich. 

 

7. Ulica Światowida w dzielnicy Białołęka 

Cały pas drogowy z przyległościami ul. Światowida, od skrzyżowania z ul. Poetów 

do ul. Modlińskiej.  

 

8. Ulica Warszawska w dzielnicy Ursus 

Cały pas drogowy z przyległościami ul. Warszawskiej, od skrzyżowania 

z ul. K. Gierdziejewskiego do granic miasta. 

 

9. Ulica Łopuszańska z ulicą F. Hynka w dzielnicy Włochy 

Cały pas drogowy z przyległościami ul. Łopuszańskiej i F. Hynka, od ul. Równoległej 

do al. Żwirki i Wigury. 

 

10. Ulica Grójecka w dzielnicy Ochota 

Wschodnia strona pasa drogowego ul. Grójeckiej na odcinku od pl. Zawiszy 

do ul. Bitwy Warszawskiej 1920 wraz z pl. Zawiszy oraz cały szerokość pasa 

drogowego na odcinku od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 do torów kolejowych.   

Przy przygotowaniu Koncepcji ofertowej Zamawiający rekomenduje zaproponowanie 

rozwiązań uwzględniających zawężenie ul. Grójeckiej po stronie wschodniej 

do dwóch pasów ruchu, analogicznie do planów inwestycyjnych Zarządu Dróg 

Miejskich, prowadzonych po stronie zachodniej. 

 

11. Ulica Szczęśliwicka w dzielnicy Ochota 

Cały pas drogowy z przyległościami ul. Szczęśliwickiej, od Al. Jerozolimskich do 

ul. K. Dickensa (do Ronda B. Pniewskiego). 

 

12. Ulica Grenadierów w dzielnicy Praga Południe 

Cały pas drogowy z przyległościami ul. Grenadierów, wraz ze skwerem między 

ul. Grenadierów a ul. Międzyborską, do skrzyżowania z ul. Ostrobramską.   

 

13. Ulica Grochowska  w dzielnicy Praga Południe 

Cały pas drogowy z przyległościami ul. Grochowskiej, odcinek: 

- od skrzyżowania z ul. Lubelską do Ronda Wiatraczna 

- od Ronda Wiatraczna do Ronda I. Mościckiego. 

 

14. Ulica Szaserów i J. Dwernickiego w dzielnicy Praga Południe 

Cały pas drogowy z przyległościami ul. Szaserów i J. Dwernickiego, od skrzyżowania 

z ul. Mińską do skrzyżowania z ul. J. Chłopickiego.  
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15. Ulica Cyrulików w dzielnicy Rembertów 

Cały pas drogowy z przyległościami ul. Cyrulików, od skrzyżowania 

z ul. gen. A. Chruściela „Montera” do skrzyżowania z ul. Szatkowników.  

 

16. Ulica Domaniewska w dzielnicy Mokotów 

Cały pas drogowy z przyległościami ul. Domaniewskiej, od skrzyżowania 

z ul. Wołoską do skrzyżowania z ul. Suwak. 

 

17. Ulica J. Dąbrowskiego w dzielnicy Mokotów 

Cały pas drogowy z przyległościami ul. J. Dąbrowskiego, odcinek od skrzyżowania 

z al. Niepodległości do  skrzyżowania z ul. Puławską.  

18. Ulica rtm. W. Pileckiego w dzielnicy Ursynów 

Cały pas drogowy z przyległościami ul. rtm. W. Pileckiego, od skrzyżowania 

z ul. Puławska do skrzyżowania z ul. F. Płaskowickiej.  

 

19. Ulica Wąwozowa w dzielnicy Ursynów 

Cały pas drogowy z przyległościami ul. Wąwozowej, od skrzyżowania 

z ul. Stryjeńskich do skrzyżowania z J. Rosoła. 

 

20. Ulica J. Rodowicza „Anody” z Rosoła  w dzielnicy Ursynów 

Cały pas drogowy z przyległościami ul. J. Rodowicza „Anody”  i ul. Rosoła, 

od skrzyżowania z Doliną Służewiecką do skrzyżowania  

z ul. K. Jeżewskiego 

 

D. Wymagania Zamawiającego 

 

11. Wymagania ogólne: 

  

11.1. Wykonawca jest zobligowany do dokonania wizji terenowej w granicach pasa drogowego 

i w buforze. 

11.2. Wykonawca zobowiązany jest na prośbę Zamawiającego do przekazywania w formie 

pisemnej informacji, dotyczących stopnia zaawansowania realizacji każdego etapu 

zamówienia. Powinien również niezwłocznie powiadamiać Zamawiającego o wszelkich 

trudnościach mogących mieć wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia. 

11.3. Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji 

zamówienia na każdym jego etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi 

związanych i rozwiązywaniu zaistniałych trudności. 

11.4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie obowiązującym 

prawem oraz z zasadami obowiązującej wiedzy technicznej i ogrodniczej, przepisami 

i wytycznymi w tym m.in.: 



 

22 

 

 Standardów Kształtowania Zieleni Warszawy, stanowiące załącznik do Programu 

Ochrony Środowiska m.st. Warszawy,  

 Zarządzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18.11.2010 r. 

w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu 

rowerowego na terenie m. st. Warszawy z późn. zm, 

 Zarządzeniem nr 1539/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12.10.2016 r. 

w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego na terenie  

m.st. Warszawy, 

 Zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.10.2017 r. 

w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej 

przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem 

osób o ograniczonej mobilności i percepcji, lub aktualnie obowiązującymi 

w sprawach jw. 

Jeśli  Wykonawca będzie proponował zmiany wykraczające poza standardy wymagane będzie 

uzasadnienie dla ich wprowadzenia i wystąpienie o stosowne odstępstwa i uzyskanie dla 

nich decyzji właściwego organu. 

11.5. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie pozyskać od innych jednostek 

miejskich informacje i materiały: o planowanych lub wykonywanych inwestycjach oraz 

o wydanych decyzjach i uzgodnieniach w pasie drogowym i buforze. Powinien 

w uzgodnieniu z Zamawiającym zaadaptować w koncepcji planowane lub realizowane 

projekty. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac z innymi inwestycjami 

przewidzianymi do realizacji w obszarze opracowania.  

11.6. Wykonawca ma obowiązek samodzielnie zapoznać się z wszystkimi projektami z Budżetu 

Partycypacyjnego dotyczącymi projektowanej ulicy. Powinien w uzgodnieniu 

z Zamawiającym zaadaptować w koncepcji zwycięskie projekty, również te realizowane 

przez inne jednostki. Wykonawca samodzielnie pozyska materiały pomocne w adaptacji 

projektów. 

11.7. Przed każdym ze spotkań, z co najmniej czterodniowym wyprzedzeniem (dni robocze, 

w godzinach pracy ZZW), Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego, jeśli zajdzie 

taka potrzeba, w formie elektronicznej prezentacji aktualne opracowanie podstawowych 

rozwiązań (forma graficzna i opisowa). Wykonawca wyraża zgodę na opublikowanie za 

pomocą powszechnie dostępnych kanałów informacyjnych materiałów przygotowanych 

na spotkania.  

11.8. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym uwzględni uzasadnione postulaty wynikające 

ze spotkań z mieszkańcami i ekspertami oraz z decyzji Komitetu Sterującego. 

11.9. Wszystkie wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz korespondencja z tym 

związana mogą zostać kierowane przez Wykonawcę do odpowiednich organów dopiero 

po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Wydane decyzje administracyjne, oryginały 

wniosków, jak również pozostała korespondencja prowadzona w imieniu Zamawiającego 

wraz z załącznikami powinny być przekazywane Zamawiającemu. 
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12. Dodatkowe wymagania względem Wykonawcy 

12.1. Zespół projektowy 

Zespół projektowy wykonawcy powinien składać się z co najmniej jednego architekta 

krajobrazu, projektanta w specjalności drogowej oraz geodety. 

Dodatkowo, jeśli z zakresu wykonania zamówienia wynikać będzie potrzeba wykonania 

dokumentacji branżowych, Wykonawca zapewni udział osób posiadających stosowne 

uprawnienia właściwe do sporządzenia dokumentacji i pełnienia nadzoru autorskiego nad 

realizacją robót objętych tymi branżowymi projektami.   

 

12.2. Uczestnictwo Wykonawcy o obradach Komitetu Sterującego 

Ze względu na złożoność i wielobranżowość zamówienia, a jednocześnie potrzebę jego 

sprawnej realizacji, powołany został Komitet Sterujący pod przewodnictwem 

przedstawiciela Prezydenta m.st. Warszawy z udziałem kluczowych interesariuszy 

instytucjonalnych. Celem działania Komitetu jest usprawnienie procesu podejmowania 

decyzji mających wpływ na proces projektowania. Data posiedzenia Komitetu zostanie 

ustalana przez Zamawiającego, po pierwszym spotkaniu z mieszkańcami. Wykonawca ma 

obowiązek zaprezentować przygotowaną koncepcję wraz z uzasadnieniem 

przedstawionych rozwiązań oraz udzielić wyjaśnień do pytań które mogą wyniknąć w 

trakcie dyskusji nad zaproponowanymi rozwiązaniami. Wykonawca w porozumieniu z 

Zamawiającym ma obowiązek uwzględnić w koncepcji wytyczne wynikające z posiedzenia 

Komitetu. 

 

Wykonawca ma obowiązek przygotować i przesłać do akceptacji Zamawiającego 

na siedem dni przed planowaną datą Komitetu: 

 elektroniczną wersję koncepcji w wersji pdf., na koncepcji należy wyraźnie 

zaznaczyć i wyróżnić elementy projektowane i adaptowane oraz zawierać tytuł, 

tabelkę autorską, opisana skale wykonania dokumentacji, legendę, podziałkę 

liniową, strzałkę północy i nazwy ulic krzyżujących się z ulicą objętą koncepcją, 

 elektroniczną wersję niezbędnych przekrojów ukazujących istotne zmiany 

w przestrzeni ulicy, jak np. geometria krawężników; 

 opis w punktach najważniejszych zmian w przestrzeni ulicy wynikający z koncepcji, 

tekst  powinien być kompatybilny z rysunkiem koncepcji – 1 strona A4; 

 zestaw pytań do członków Komitetu; 

 

12.3. Uczestnictwo Wykonawcy w procesie konsultacji społecznych  

 Wykonawca ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w każdym etapie konsultacji 

społecznych. Konsultacje odbędą się na dwóch etapach: diagnostycznym (badania 

potrzeb) i prezentacji koncepcji 

 Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić co najmniej dwa spotkania 

z mieszkańcami: 

Na każdym spotkaniu powinien zaprezentować materiał – prezentację uzgodnioną 

z Zamawiającym.  
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Pierwsze spotkanie z mieszkańcami (tzw. etap I) będzie miało charakter diagnostyczny – 

Wykonawca powinien przedstawić zakres opracowania, inspiracje oraz rozpoznać potrzeby 

użytkowników przestrzeni. Pierwsze spotkanie powinno odbyć się na początku realizacji 

zamówienia.  

Drugie spotkanie (etap II) powinno odbyć się po Komitecie Sterującym, po uwzględnieniu 

w koncepcji wniosków mieszkańców oraz wskazań kierunkowych Komitetu. Podczas 

drugiego spotkania Zamawiający powinien przedstawić wersję roboczą koncepcji 

wielobranżowej.   

Na cztery dni robocze przed każdym spotkaniem konsultacyjnym Wykonawca ma obowiązek  

przesłać do akceptacji Zamawiającego materiały niezbędne na spotkanie z mieszkańcami. 

Materiały należy wykonać zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.  

Na spotkaniach konsultacyjnych Wykonawca we własnym zakresie zapewni wydruki 

prezentowanych materiałów, przede wszystkim wydruki Koncepcji, które uprzednio uzgodnił 

z Zamawiającym.  

 

Każdorazowo Wykonawca zapewni cały sprzęt techniczny niezbędny do przeprowadzenia 

spotkania  – laptop ze złączem odpowiednim do rzutnika, który będzie dostępny 

do wykorzystania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu materiałów w terminie oraz/lub 

nie pojawi się na spotkaniu konsultacyjnym bądź przyjdzie nieprzygotowany, zobowiązany 

będzie do pojawienia się (w pełni przygotowanym) na dodatkowym spotkaniu, którego datę  

przedstawi Zamawiający.  

Wstępna koncepcja do umieszczenia na stronach internetowych będzie przygotowana tak, 

by była czytelna dla odbiorcy niebędącego ekspertem, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

Zamawiający przekaże wytyczne po podpisaniu umowy. 

Wykonawca będzie czynnie uczestniczył w sporządzaniu raportu z konsultacji, wprowadzi 

wszystkie zebrane podczas procesu konsultacji uwagi, również elektroniczne, do 

przygotowanej przez siebie tabeli proponując podział tematyczny składanych przez 

mieszkańców uwag przy czym ostateczny podział tematyczny będzie wymagał akceptacji 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania wytycznych do 

sporządzania tabeli na etapie przygotowania do każdego z etapów konsultacji. 

Wykonawca rozstrzygnie w uzgodnieniu z Zamawiającym, jakie uwagi zostaną uwzględnione 

w koncepcji wraz z przedstawieniem uzasadnienia dla rozstrzygnięcia. W przypadku 

konieczności, przedstawienia uzasadnienia w formie graficznej, Wykonawca ma obowiązek 

sporządzić taki rysunek 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać na prośbę Zamawiającego opis 

koncepcji potrzebny do raportu z konsultacji społecznych. Powinien on zostać sporządzony 

słownictwem precyzyjnym, zrozumiałym dla przeciętnego mieszkańca beż użycia 

specjalistycznych wyrażeń.   

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy ze sporządzającym raporty, niezależnie 

od tego czy będzie to przedstawiciel Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, czy wskazany przez 
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Zamawiającego podmiot zewnętrzny i odpowiadania w sposób merytoryczny na jego uwagi 

i prośby najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych. 

 

E. Wymagania do formy przygotowania dokumentacji 

 

13. Forma przygotowania dokumentacji  

 

13.1. Formaty dokumentacji elektronicznej 

Opracowania będące przedmiotem zamówienia należy dostarczyć w formie papierowej, 

wydrukowanej, w formie tomów w oprawie umożliwiającej zachowanie ich kompletności 

i swobodne przeglądanie, z częścią rysunkową i opisową, w technice umożliwiającej reprodukcję 

oraz w formie elektronicznej na dyskach zewnętrznych typu pendrive: 

 dla rysunków: w formacie DWG/DXF oraz PDF lub w uzgodnionych 

z Zamawiającym wersjach plików, jeśli zastosowanie tych formatów będzie 

niemożliwe lub niecelowe; 

 dla tekstów w formacie DOC lub DOCX lub w uzgodnionych z Zamawiającym 

wersjach plików jeśli zastosowanie tych formatów będzie niemożliwe lub 

niecelowe; 

 dla zestawień w formacie XLS lub XLSX lub w uzgodnionych z Zamawiającym 

wersjach plików jeśli zastosowanie tych formatów będzie niemożliwe lub 

niecelowe; 

 dla dokumentów skanowanych w formacie PDF lub TIFF; 

 przedmiary i kosztorysy zapisane również w plikach ATH. 

Pliki DWG muszą posiadać odniesienie przestrzenne w układzie współrzędnych PUWG 2000 

(strefa 7).  

Szczegółowe wytyczne co do przygotowania elementów wymagających przypisania odniesienia 

przestrzennego do etapu inwentaryzacyjnego zawarte są w Załączniku 2 do niniejszego OPZ. 

 

13.2. Skale dokumentacji i liczba egzemplarzy 

 

Dla zamówienia podstawowego: 

Opracowanie graficzne w zakresie Inwentaryzacji, Koncepcji i Projektu wykonawczego 

powinno zawierać tytuł, tabelkę autorską, opisana skale wykonania dokumentacji, legendę, 

podziałkę liniową, strzałkę północy i nazwy ulic krzyżujących się z ulicą objętą 

koncepcją/projektem.  
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1. Wykonanie inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania i własności terenów w granicach 

wnętrza ulicznego (w granicach pasa drogowego wraz z buforem – liczonego jako obszar 

ok. 30 m. od jego granic) – skala min. 1:500 

 2 x egzemplarz papierowy; 1 szt. elektroniczna (wersja edytowalna i pdf) 

2. Wykonanie koncepcji aranżacji zieleni w granicach wnętrza ulicznego – skala min. 1:1000 

 2 x egzemplarz papierowy; 1 szt. elektroniczna (wersja edytowalna i pdf) 

3. Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z projektem gospodarki zielenią w granicach pasa 

drogowego – skala min. 1:500 

 3 x egzemplarze papierowe; 1 szt. elektroniczna (wersja edytowalna i pdf) 

4. Opracowanie projektu wykonawczego nasadzeń w granicach pasa drogowego (w zakresie 

niewymagającym przebudowy istniejącego zagospodarowania w pasie drogowym) 

– skala min. 1:500 

 3 x egzemplarze papierowe; 1 szt. elektroniczna (wersja edytowalna i pdf) 

5. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót dla projektu nasadzeń  

w granicach pasa drogowego 

 2 x egzemplarze papierowe; 1 szt. elektroniczna (wersja edytowalna i pdf) 

6. Opracowanie przedmiaru robót i zestawienie kosztów: kosztorysy ślepe i inwestorskie dla 

projektu nasadzeń szaty roślinnej w zakresie niewymagającym przebudowy istniejącego 

zagospodarowania w pasie drogowym; 

 2 x egzemplarze papierowe; 1 szt. elektroniczna (wersja edytowalna i pdf) 

7. Opracowanie wniosków o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów 

 2 x egzemplarze papierowe; 1 szt. elektroniczna (wersja edytowalna i pdf) 

W tym 1 egzemplarz do złożenia w siedzibie odpowiedniego organu przez 

Wykonawce w celu pozyskania decyzji oraz 1 egzemplarz z potwierdzeniem złożenia 

wniosku dla Zamawiającego  

 

Dla zamówienia Prawa OPCJI I i II: 

1. Projekt zagospodarowania terenu dla obszaru pasa drogowego oraz projekt 

zagospodarowania terenu dla obszaru buforu, poza pasem drogowym; 

Opracowanie graficzne powinno być wykonane w skali nie mniejszej niż 1:1000 na 

archiwalnej mapie zasadniczej – lub jeśli to wymagane zakresem opracowania w przypadku 

konieczności uzyskania pozwolenia na budowę na zaktualizowanej mapie do celów 

projektowych. Dopuszcza się użycie innych skal pod warunkiem uzgodnienia 

z Zamawiającym. 

 3 x egzemplarze papierowe; 1 szt. elektroniczna (wersja edytowalna i pdf) 

2. Wielobranżowa dokumentacja budowlano-wykonawcza dla obszaru pasa drogowego oraz 

wielobranżowa dokumentacja budowlano-wykonawcza obszarów powiązań poza pasem 

drogowym; 

 3 x egzemplarze papierowe; 1 szt. elektroniczna (wersja edytowalna i pdf) 

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w pasie drogowym oraz poza pasem 

drogowym; 
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 3 x egzemplarze papierowe; 1 szt. elektroniczna (wersja edytowalna i pdf) 

4. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, ślepe i zestawienia kosztowe eksploatacji; 

 3 x egzemplarze papierowe; 1 szt. elektroniczna (wersja edytowalna i pdf) 

 

 

14. Obowiązki Zamawiającego  

Zamawiający zapewnia przekazanie informacji, które są w jego posiadaniu, a które mogą 

ułatwić wykonanie przedmiotu zamówienia np.  wniosków mieszkańców, w tym 

przekazanych przez mieszkańców poprzez aplikację Milion Drzew miejsc nasadzeń i innych 

informacji o uwarunkowaniach jakie są w jego posiadaniu lub zostaną powzięte w trakcie 

trwania zamówienia.  

Zamawiający na bieżąco będzie współpracował z Wykonawcą i wspierał go w pozyskiwaniu 

decyzji, ustaleń i uzgodnień w szczególności poprzez przedkładanie do decyzji Komitetu 

Sterującego propozycji rozwiązań projektowych.  

Zamawiający zapewnia odbiór i zapłatę za poszczególne fazy i elementy dokumentacji 

projektowej na warunkach określonych w umowie, z zastrzeżeniem, że dokumentacja 

powinna spełniać wymagania określone niniejszym opisem przedmiotu zamówienia lub jeśli 

jej nieistotne dla realizacji braki zostaną usunięte na późniejszym etapie prac co zostanie 

uzgodnione pisemnie przez Wykonawcę i Zamawiającego w załączniku do protokołu odbioru 

prac.  

 

F. Wykaz załączników: 

1. Wzór tabeli własności i przeznaczenia terenu 

2. Wytyczne dotyczące uzupełniania bazy zieleni w odniesieniu przestrzennym 

 

 

 


