
 

 

Znak sprawy: 26/TP/2022               Warszawa, dnia 15.04.2022 r. 

 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 26/TP/2022 

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

(wariant 2), pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót 

budowlanych i ogrodniczych w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego pn. „Parki 

kieszonkowe na bielańskich przystankach: Piaski, Reymonta i Popiela”. 
 

 

KOMUNIKAT NR 1 

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, iż 

zmianie ulegają: Rozdział XVI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ,  Rozdział XVI. MIEJSCE ORAZ 

TERMIN SKŁADNIA I OTWARCIA OFERT pkt 1 i 2 oraz Rozdział XIX OPIS KRYTERIÓW, 

KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 

PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  pkt 1 i 2 i otrzymują 

brzmienie: 

• 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 03.06.2022 r. 

 

• Rozdział XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 2 

i otrzymują brzmienie: 

XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP 

do dnia 05.05.2022 r., do godziny 11:30. 

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie 

Zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 16, w dniu 05.05.2022 r., 

o godzinie 12:00. 

 

•   Rozdział XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT pkt. 1 i 2 i otrzymują brzmienie: 

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag: 

a) „Cena” („C”) – 40 pkt 

b) „Koncepcja” („K”) - 60 pkt 

 

2. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty: 

2.1. Punkty w kryterium (C) zostaną przyznane wg poniższego wzoru: 



 

najniższa zaoferowana cena brutto  

Cp =   --------------------------------------------------------------------------------------------------  x 40 

cena brutto badanej oferty 

 

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2.2.  Punkty w kryterium „Koncepcji” (K) zostaną przyznane wg. poniższego 

schematu 

 

1. Spójność funkcjonalno-przestrzenna z istniejącym otoczeniem w szczególności 

pod względem kompozycyjnym. Rozmieszczenie elementów zagospodarowania 

terenu w przestrzeni w postaci 1 rzutu z góry oraz 1 charakterystycznego przekroju 

dla terenu, ukazującego relacje przestrzenne zaproponowanych rozwiązań 

architektoniczno-urbanistycznych, zarówno obiektów, jak i zagospodarowania  – 

punktacja: 0-30 pkt. z podziałem na lokalizacje: 

a) teren za przystankiem Piaski 03 (ul. Broniewskiego); część dz. ew. nr 1 o. 70602 – 

punktacja: 0-10 pkt. 

b) teren za przystankiem tramwajowym Reymonta 03 i autobusowym Reymonta 05 (al. 

Reymonta); część dz. ew. nr 121; dz. ew. nr 224/6 i część dz. ew. nr 224/4; część dz. 

ew. nr 110/1 o. 70812 – punktacja: 0-10 pkt. 

c) teren za przystankiem Popiela 04 (ul. Wólczyńska); cześć dz. ew. 320,321,312,311, o. 

70801– punktacja: 0-10 pkt. 

2. Czytelność i rzetelność przedstawienia w koncepcji poszczególnych elementów 

zagospodarowania terenu. Zdjęcie/rysunek proponowanej nawierzchni, elementów 

małej architektury, dobór materiału roślinnego. Krótki opis proponowanych 

elementów zagospodarowania terenu (nawierzchnia, DFA, materiał roślinny) 

wraz z podaniem ich parametrów – materiał, kolorystyka, wymiary, ilość i rodzaj 

zastosowanych elementów zagospodarowania terenu – punktacja: 0-30 pkt. 

z podziałem na lokalizacje: 

a) teren za przystankiem Piaski 03 (ul. Broniewskiego); część dz. ew. nr 1 o. 70602 – 

punktacja: 0-10 pkt. 

b) teren za przystankiem tramwajowym Reymonta 03 i autobusowym Reymonta 05 (al. 

Reymonta); część dz. ew. nr 121; dz. ew. nr 224/6 i część dz. ew. nr 224/4; część dz. 

ew. nr 110/1 o. 70812 – punktacja: 0-10 pkt. 

c) teren za przystankiem Popiela 04 (ul. Wólczyńska); cześć dz. ew. 320,321,312,311, o. 

70801– punktacja: 0-10 pkt. 

 

Ocena tego kryterium będzie liczona jako średnia ocena poszczególnych członków 

komisji zwołanej przez Zamawiającego do oceny oferty. Maksymalna ilość punktów jakie 

może przyznać komisja to 60 pkt. 

Koncepcja powinna być wykonana zgodnie z  programem funkcjonalno-użytkowym 

(załącznik nr 1 do SWZ) 

 

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 



Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy 

zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 286 ust. 9. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

• SWZ_15.04.2022 
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