
 

 

Znak sprawy: 119/TP/2022               Warszawa, dnia 11.01.2023 r. 

 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 119/TP/2022 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, pn.: „Wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu 

partycypacyjnego pn. "Skwer Krasińskiego”. 

 

KOMUNIKAT NR 1 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą 

Pzp, niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

W Specyfikacji Warunków Zamówienia punkt  VIII. 1.4.2 a) wymagane jest aby Wykonawca 

„dysponował co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej” 

Do prowadzenia  i  nadzorowania prac związanych z budową nawierzchni utwardzonych, 

zgodnie z prawem budowlanym, wymagane są uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie  w  zakresie kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej. Prosimy o zmianę tego zapisu SWZ na uprawnienia w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do modyfikacji zapisu SWZ dotyczącego zmiany na 

uprawienia w specjalności konstrukcyjno-budowalnej lub drogowej. 

Pytanie 2 

Czy w związku z trudnościami w dostępie do modrzewia syberyjskiego, który przed wojną był 

w większości  sprowadzany  z  Rosji,  i  w  związku  z  Ustawą  z  13.04.2022r.  o  szczególnych 

rozwiązaniach  w  zakresie  przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę,  Zamawiający 

zgodzi się na zamianę drewna na gatunek dostępny z obszarów nie objętych działaniami 

wojennymi? 

 



 

 

Odpowiedź: 

W przypadku braku możliwości zamówienia konkretnego materiału, Zamawiający 

przyjmie propozycji zamiany drewna. Zmiana musi zostać zaakceptować zarówno przez 

Zamawiającego, jak i Nadzór Autorski. 

Pytanie 3 

Nasadzenia drzew wg prawa opcji, czas realizacji prawa opcji to 12 lub 16 tygodni od 

dowolnego momentu wg decyzji Zamawiającego, drzewa o takich parametrach jak w 

przetargu są dostępne tylko z bryłą, więc można je sadzić tylko wiosną i jesienią, czy przy 

wyborze momentu zlecenia robót wg prawa opcji Zamawiający wezmie to pod uwagę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający weźmie pod uwagę porę roku. 

Pytanie 4 

Odcinek 1 – cięcia adaptowanych drzew i krzewów, zakres ten jest w przedmiarze ale nie jest 

przewidziany w OPZ ani w odcinku 1 ani w prawie opcji, czy jest w zakresie do wykonania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż nie jest to w zakresie. Zgodnie z zapisem zawartym w 

przedmiarze oraz zaznaczeniem w OPZ cięcia adoptowanych drzew i krzewów zostały 

usunięte z postępowania. 

Pytanie 5 

Odcinek 2 - cięcia adaptowanych drzew i krzewów, zakres ten jest w przedmiarze ale nie jest 

przewidziany w OPZ ani w odcinku 2 ani w prawie opcji, czy jest w zakresie do wykonania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż nie jest to w zakresie. Zgodnie z zapisem zawartym w 

przedmiarze oraz zaznaczeniem w OPZ cięcia adoptowanych drzew i krzewów zostały 

usunięte z postępowania. 

Pytanie 6 

Odcinek 2 - OBRZEŻA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ELASTYCZNEGO, zakres ten jest w 

przedmiarze ale nie jest przewidziany w OPZ ani w odcinku 2 ani w prawie opcji, czy jest w 

zakresie do wykonania? 

 



 

 

Odpowiedź: 

 Szczegółowy zakres robót, który należy do ogłoszonego postępowania został 

zaznaczony w przedmiarze. W OPZ znajdują się pozycje główne, nie szczegółowe. 

Pytanie 7 

Odcinek 3 - OBRZEŻA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ELASTYCZNEGO, zakres ten jest w 

przedmiarze ale nie jest przewidziany w OPZ ani w odcinku 3 ani w prawie opcji, czy jest w 

zakresie do wykonania? 

Odpowiedź: 

Szczegółowy zakres robót, który należy do ogłoszonego postępowania został zaznaczony 

w przedmiarze. W OPZ znajdują się pozycje główne, nie szczegółowe. 

Pytanie 8 

Odcinek 3 - cięcia adaptowanych drzew i krzewów, zakres ten jest w przedmiarze ale nie jest 

przewidziany w OPZ ani w odcinku 3 ani w prawie opcji, czy jest w zakresie do wykonania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż nie jest to w zakresie. Zgodnie z zapisem zawartym w 

przedmiarze oraz zaznaczeniem w OPZ cięcia adoptowanych drzew i krzewów zostały 

usunięte z postępowania. 

Pytanie 9 

Przygotowanie terenu pod obsiew i nasadzenia, pozycje te występują zarówno w zakresie 

podstawowym jak w prawie opcji, prosimy o doprecyzowanie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż zgodnie z oznaczeniem w przedmiarze – zamówienie 

podstawowe 1, 2 i 3 oraz opcja 3.  

Pytanie 10 

Czy ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż ulicy i będąca jednocześnie granicą odcinków jest już 

zrealizowana? W zakresie zadań jest nasadzenie krzewów w granicy ścieżki rowerowej, w 

czasie wykonywania ścieżki rowerowej nasadzenia ulegną zniszczeniu, czy jest to prawidłowa 

kolejność wykonywania robót? 

Odpowiedź: 

Projektowana ścieżka rowerowa (w skrócie ddr) nie jest jeszcze zrealizowana. 



 

 

Projektowane do realizacji krzewy znajdują się w odległości min. 0,5 m od krawędzi ddr. 

Pytanie 11 

Tablice informacyjno-edukacyjne, projekt pzt z podziałem na odcinki oraz projekt lokalizacji 

tablic wzajemnie się wykluczają, przedmiar podaje jeszcze inne ilości niezgodne z oboma 

projektami, prosimy o doprecyzowanie ilości. 

Odpowiedź: 

Ilości tablic na odcinkach 1-4, które należy wycenić podane są w przedmiarach dla 

poszczególnych czterech odcinków. Rozmieszczenie projektowanych tablic informacyjno-

edukacyjnych przedstawione jest w tomie 2.2.5_2  Treści systemu informacyjno-edukacyjnego 

(rew. 5, sierpień 2021). Tom 2.2.1 Projekt zagospodarowania terenu (grudzień 2020) - na 

podstawie którego dokonano zgłoszenia robót w grudniu 2020 roku - zawiera pierwotny 

zakres projektu systemu informacyjno-edukacyjnego, który w 2021 roku został okrojony.   

Pytanie 12 

Skoro na rysunku dzielącym etapy oświetlenie odcinka 2 jest zaliczone do etapu 1ego, 

czemu w przedmiarach oświetlenie odcinka 2 zalicza sie do odcinka 2 a nie do odcinka 1 

jak w podziale etapów? 

Odpowiedź: 

Szafa zasilająca oświetlenie projektowane na Skwerze Krasińskiego i Skwerze 

Broniewskiego znajduje się przy ul. Przasnyskiej. Przy realizacji oświetlenia na odcinku 1 

przewidziane jest ułożenie kabli od szafy przy ul. Przasnyskiej do rejonu ul. 

Broniewskiego (obwód zasilający Skwer Broniewskiego oraz obwód zasilający odcinki 1 i 

2). W ramach realizacji odcinka 2 przewidziany jest montaż słupów i opraw na odcinku 2 

(kable zasilające latarnie na odcinku 2 mają zostać wykonane w ramach realizacji 

odcinka 1 (co ilustruje rysunek dzielący etapy). 

Pytanie 13 

Jaki zakres prac jest do wykonania? Który dokument jest wiążący, czy zakresy pokazane na 

rysunkach w folderze: Zakres robót - Skwer Krasińskiego to jedyne zakresy do wykonania - tj 

odcinek 1, odcinek 2, odcinek 3, odcinek4? 

Odpowiedź: 

Zakres prac został szczegółowo oznaczony w przedmiarach oraz opisany w OPZ. Zakres 

robót dotyczy odcinka 1 odcinek 2, odcinek 3, odcinek 4. 

 



 

 

Pytanie 14 

Bardzo wiele pozycji kosztorysowych jest zaniżonych lub zawyżonych w stosunku do 

rysunków, który dokument jest wiążący? 

Odpowiedź: 

Wiążące są dokumenty wymienione w OPZ (przedmiary, dokumentacja projektowa, 

specyfikacje techniczne). Przedmiary dla poszczególnych czterech odcinków Skweru 

Krasińskiego dotyczą zakresów robót, wynikających z poszczególnych projektów 

wykonawczych w  granicach czterech obszarów zaznaczonych na rysunku 1 (rys. A7-

SK_01a, rys. A7-SK_01b, rys. A7-SK_01c). 

Pytanie 15 

Występują różnice między poszczególnymi rysunkami dotyczących tego samego zakresu, 

proszę o informację które projekty są wiążące. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż każdy odcinek ma inny zakres robót jednakże jest szczegółowo 

opisany przedmiarze jak również w opz. 

Pytanie 16 

Jaką technologią należy wykonać murki z elementów prefabrykowanych w przypadku łuków? 

Murki posiadają stopy które będą na siebie nachodzić oraz są prefabrykowane, tj posiadają 

krawędzie proste.  

Odpowiedź 

Murki mają zostać wykonane z gotowych prefabrykowanych kątowych segmentów 

betonowych spełniających warunki podane w dokumentacji projektowej (Tom 2.2.2.3) 

oraz wymagania określone w specyfikacjach technicznych (Tom 2.2.3), m.in. vide str 11-

13 w tomie  Tom 2.2.2.3. oraz rys. 

Pytanie 17 

Co w przypadku gdy granica odcinków przechodzi przez nawierzchnię lub środek rabaty? czy 

granice przechodzące przez fragment ścieżki rowerowej oznaczają że ten fragment 

nawierzchni wyrwany z całości jest również do zrealizowania? 

Odpowiedź: 

Realizacja ścieżki rowerowej jest poza zakresem ogłoszonego przetargu. W miejscach, 

gdzie fragmenty ddr wchodzą w granice poszczególnych czterech odcinków 



 

 

zaznaczonych na rys 1 - zamiast nawierzchni projektowanej ddr należy ułożyć 

tymczasowe nawierzchnie: z płyt betonowych 50x50  lub naw. mineralną (w zależności 

od typu naw. ciągu pieszego, który przechodzi przez ddr). Chodnik z betonu lanego na 

odcinku przechodzącym przez projektowaną ścieżkę rowerową, należy ułożyć z płyt 

chodnikowych 50 x 50. W przypadku jeśli ddr w projekcie jest z podłożem strukturalnym 

– tymczasowa nawierzchnia  powinna mieć zastosowane również podłoże strukturalne. 

W przedmiarach dla 4 odcinków uwzględniono ww. zasady. 

 

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy 

zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
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