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Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 49/PN/2021 

 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: Budowa Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego 
w Warszawie - etap 1. 
 
 

KOMUNIKAT NR 7 

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 
Prosimy o udostępnienie Projektu Geologicznego drogi – folder o tej nazwie zamieszczony 
na stronie Zamawiającego nie zawiera żadnych plików. 

Odpowiedź: 
Zamawiający załącza Projekt Geologiczny dotyczący budowy nawierzchni placu 
wejściowego od strony ul. Bartyckiej, ścieżek spacerowych oraz ścieżki spacerowej 
z dopuszczeniem technicznego ruchu samochodów do obsługi terenu kopca lub wjazdu 
na szczyt Kopca Powstania Warszawskiego – Warszawa, ul. Bartycka, obręb 1-07-05: 
działki nr ew. część 2, część 3/36, 3/3, 4/3, 5/1, 6/2, część 3/13, 7, 19, część 18/1 
oraz obręb 1-07-06: działki nr ew. część 107/1, 66/1, 7, 9/1, 8 i 9/4. 

Pytanie 2 
Prosimy o udzielenie informacji jakie prace wchodzą w zakres zaadoptowania Kamienia 
Konstytucji 3 maja? 
Pytanie 3 
Prosimy o udzielenie informacji jaki cokół należy wykonać pod zaadaptowany Kamień 
Konstytucji 3 maja? 

Odpowiedź 2 i 3: 
Zakres prac związany z przeniesieniem Kamienia Konstytucji: 

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej położenia obecnego usytuowania 
Kamienia Konstytucji, określenie poziomowania kamienia - kąty nachylenia 
krawędzi, opisanie poziomu zagłębienia w terenie). 



 Wykonanie odkrywki istniejącego fundamentu. 
 Demontaż kamienia wraz z rozbiórką fundamentu. Przechowanie kamienia 

na okres trwania budowy. 
 W docelowym miejscu montażu- odtworzenie pierwotnego fundamentu 

oraz sposobu kotwienia kamienia. Górna warstwa fundamentu na poziomie – 6 
cm w stosunku do poziomów wykończenia nawierzchni. 

 Kamień przed montażem oczyścić, litery odnowić używając farby do kamienia. 
 Montaż kamienia wg rzutu KPW_PZT_PW. Ustawienie kamienia wg oryginalnego 

położenia- inwentaryzacji wykonanej w pierwszym etapie pracy. 
 Uzupełnienie warstw nawierzchni w strefie występowania fundamentu: 

3 cm nawierzchnia mineralna wierzchnia 0-8mm 
5 cm nawierzchnia mineralna, warstwa dynamiczna z mieszanki żwirowo-kamiennej 

0-16mm 

 

Pytanie 4 
Rys W-II-D30 prosimy o podanie ilości mb tarcicy dębowej nieheblowanej stanowiącej 
obramowanie nawierzchni NP-01, NJ-01. 

Odpowiedź: 
Tarcica dębowa obramowanie nawierzchni NP-01 oraz NJ-01 – 141,5 mb (informacje 
na rysunku). 

 



Pytanie 5 
Rys W-II-D36 prosimy o podanie mb obrzeża z deski nieheblowanej 2x2,5x20cm montowanej 
na granicy nawierzchni ze zrębków drzewnych. 

Odpowiedź: 
Deska nieheblowana na granicy nawierzchni NZ-02 oraz nawierzchni trawiastej – 15mb 
(informacje na rysunku) 

 

Pytanie 6 
W projekcie wykonawczym pkt. Z-K Krzewy i pnącza w tabeli III- krzewy – nie wskazano w pełni 
parametrów  projektowanych krzewów. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą 
o uzupełnienie brakujących informacji dotyczących wielkość pojemników materiału 
roślinnego. 

Odpowiedź: 
Należy przyjąć pojemnik C3 jako wielkość referencyjną. Nadrzędne wartości roślin 
to stopień rozkrzewienia oraz wysokość sadzonki. Wszystkie rośliny muszą spełniać 
poniższe zapisy (cyt. Tom III Projekt zieleni): 
Wszystkie sadzone krzewy mają pochodzić ze szkółek produkujących materiał leśny 
zgodnie z ustawą Rośliny rozmnażane generatywnie, bez odmian. Zamawiającemu 
zależy na zmienności genetycznej materiału. Rośliny muszą posiadać odpowiednie 
zaświadczenia określone w ustawie i odpowiednich rozporządzeniach. Należy 
sadzić materiał dopuszczony do zalesiania w obszarze, w którym znajduje 
się projektowany park. 
Krzewy powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w pojemnikach, 
z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system 
korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony 
system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki 
korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w pojemnikach należy dobrze nawodnić. 
Krzewy i pnącza powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 dostarczony materiał musi być pojemnikowany, za wyjątkiem pozycji określonych 
w tabeli; 

 pędy krzewów powinny być liczne, wg opisu w tabeli i rozłożone równomiernie 
(nie jednostronnie); 

 krzewy żywopłotowe muszą być wstępnie uformowane wg parametrów 
określonych w tabeli, dobrze i równomiernie rozkrzewione na całej wysokości 
rośliny; 

 materiał powinien być wielokrotnie szkółkowany, ilość szkółkowań wg tabeli 



 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, 
na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne; 

 bryła korzeniowa powinna być dobrze porośnięta korzeniami, wilgotna 
i nie uszkodzona; 

 materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty; 
 pędy u krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące; 
 krzewy powinny mieć pokrój i barwę charakterystyczną dla gatunku i odmiany. 

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy 
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
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