
 

 

Znak sprawy: 12/TP/2022               Warszawa, dnia 16.03.2022 r. 
 

 
 
Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 12/TP/2022 

 
 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
(wariant 2), pn.: Zaprojektuj i wybuduj - Skwer Integrator - zaangażowanie przestrzeni 
wypoczynkowej w zieleni i zbiegu Al. Zjednoczenia i ul. Kasprowicza w Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy. 

 
 

KOMUNIKAT NR 1 
 

Zamawiający na podstawie art. 284 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 przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 
Analizując czas potrzebny na przekazanie Dokumentacji projektowej do sprawdzenia 
dla Obszaru A wnosimy o wydłużenie jego trwania dla Obszaru B+C do minimum 4 
miesięcy z uwagi na występujący w praktyce wydłużony czas oczekiwania na uzyskanie mapy 
do celów projektowych, wynoszący do dwóch miesięcy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie wydłuży terminu na przekazanie Dokumentacji 
projektowej do sprawdzenia dla Obszaru A. 

Pytanie 2 
Analogicznie analizując termin zakończenia wykonywania Dokumentacji projektowej 
wraz z pozyskaniem wszystkich wymaganych decyzji, zgłoszeń, pozwoleń, opinii, sprawdzeń, 
uzgodnień i zatwierdzeń Dokumentacji projektowej przewidzianego dla Obszaru A w terminie 
13 miesięcy prosimy o wydłużenie dla Obszaru B+C do minimum 6 miesięcy z uwagi na ten 
sam czas oczekiwania na uzgodnienia z Konserwatorem (teren znajduję się w gminnej 
ewidencji zabytków) ZDM, Dzielnicą itp. niezależny od Wykonawcy jak w przypadku Obszaru 
A. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie wydłuży terminu na wykonywanie Dokumentacji 
projektowej wraz z pozyskaniem wszystkich wymaganych decyzji, zgłoszeń, pozwoleń, 
opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń Dokumentacji projektowej przewidzianego 
dla Obszaru A. 



Pytanie 3 
Czy trzeba uzyskać warunki przyłączenia na to zasilanie tych latarni i zmagławiacza? 

Odpowiedź: 
Wykonawca musi pozyskać warunki przyłączenia na zasilanie latarni i zamgławiacza. 

Pytanie 4 
Czy projekt przyłącza elektrycznego to według SWZ to samo co projekt budowy oświetlenia?? 
Z pktu 2.5.2? 

Odpowiedź: 
Według SWZ w zakresie zadań Wykonawcy jest uzyskanie warunków przyłączenia 
do sieci elektroenergetycznej oraz wykonanie projektu oświetlenia terenu 
wraz z jego przyłączeniem do sieci. Realizacja przyłącza będzie się odbywać 
na podstawie zawartej Umowy Przyłączeniowej. 

Pytanie 5 
Skąd mają być zasilane latarnie? 

Odpowiedź: 
W zależności od poczynionych uzgodnień latarnie będą zasilane z planowanego nowego 
przyłącza elektrycznego bądź będą zasilane z oświetlenia ulicznego. 

Pytanie 6 
Czy zamgławiacz wymaga zasilania elektrycznego? Skąd mają być zasilany zamgławiacz? 

Odpowiedź: 
Tak zamgławiacz wymaga zasilania elektrycznego. Będzie on zasilany z planowanego 
nowego przyłącza elektrycznego. 

Pytanie 7 
Czy trzeba projekt przyłącza uzgodnić w Zakładzie Energetycznym? 

Odpowiedź: 
Tak projekt przyłącza należy uzgodnić w Zakładzie Energetycznym. Zakres uzgodnień 
będzie wynikał z uzyskanych warunków przyłączenia do sieci. 

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 19.04.2022 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 21.03.2022 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 21.03.2022 r., 
o godzinie 12:00. 

SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
 SWZ zmiana 16.03.2022. 
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