
 

 

Znak sprawy: 34/TP/2022               Warszawa, dnia 04.04.2022 r. 

 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 34/TP/2022 

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

(wariant 2), pn. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac polegających na 

rozpłytowaniu oraz nasadzeniach w ramach Zielonego Funduszu. 
 

 

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 

Zamawiający w dokumentacji przetargowej uzależnia udział w postępowaniu od 

dostarczenia koncepcji zagospodarowania poszczególnych terenów, wraz z koncepcją 

rozpłytowań i zapisami rozwiązań technicznych. Warunek ten nie podlega punktacji według 

zapisów SWZ i potencjalny wykonawca przygotowując wymaganą dokumentację do oferty 

ponosi znaczne koszty stworzenia koncepcji, co może mieć wpływ na ograniczenie 

konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu. Prosimy o zmianę zapisów na takie, 

które będą wymagały elementów koncepcyjnych jedynie od Wykonawcy z najkorzystniejszą 

ofertą podpartą największą ilością punktów w kryteriach punktowych zawartych w SWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż zmianie ulega załącznik i nr 1 do SWZ – program 

funkcjonalno-użytkowy.  

 

Pytanie 2 

Czy projekt organizacji ruchu należy wykonać dla wszystkich 4 lokalizacji? czy ma to być 

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, czy projekt 

stałej organizacji ruchu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż projekt organizacji ruchu należy wykonać dla wszystkich 4 

lokalizacji. Mają być to projekty stałej organizacji ruchu oraz dodatkowo czasowej -  w 

tych lokalizacjach, w których jest to niezbędne do prawidłowego wykonania robót. 

 

Pytanie 3  

Proszę o doprecyzowanie techniki wykonania wizualizacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wizualizacja może zostać wykonana w dowolnym programie 

umożliwiającym jej przygotowanie. 



Pytanie 4 

Proszę o przeanalizowanie konieczności wykonania STWIORB. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż wykonanie STWiORB jest konieczne, gdyż w lokalizacjach 

znajdujących się w rejestrze zabytków jest obowiązek prowadzenia prac na zgłoszenie.   

 

Pytanie 5  

Czy dla terenu przy al. Jerozolimskich i żelaznej należy wystąpić o decyzję lokalizacji 

inwestycji celu publicznego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie ma obowiązku wystąpienia o decyzję lokalizacji inwestycji 

celu publicznego w wskazanej lokalizacji. 

 

Pytanie 6  

W ramach ogłoszonego przetargu na „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz 

przeprowadzenie prac polegających na rozpytywaniu oraz nasadzeniach w ramach 

Zielonego Funduszu, proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o załączniki 

wyszczególnione w PFU tj.  

- brak załącznika nr 1: Opinia konserwatorska wydana przez MWKZ; 

- brak załącznika nr 2: Opinie jednostek miejskich; 

- brak załącznika nr 3: Standardy nasadzeń ZZW 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnił wyżej wymieniane załączniki. 

 

 

 

 

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy 

zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

 

Załączniki: 

• Załącznik 1 – Program funkcjonalno-użytkowy 

• Załączniki do PFU 
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