
 

 

Znak sprawy: 119/TP/2022               Warszawa, dnia 12.01.2023 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 2 

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 

Czy Zamawiający potwierdza, że udostępnił komplet dokumentacji niezbędnej do wykonania 

przedmiotu zamówienia (tj. opisy, rysunki, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, warunki 

techniczne)?  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza kompletność dokumentacji projektowej. Złożone w 

późniejszym czasie wnioski o wycinkę zostaną dostarczone Wykonawcy na etapie 

realizacji już z decyzją. 

Pytanie 2 

Proszę o udostępnienie pełnego przedmiaru uwzględniającego cały zakres planowanych 

robót – (załączone przedmiary są niekompletne). 

Odpowiedź: 

Przedmiar jest kompletny i dotyczy zakresu robót do wykonania w zakresie zamówienia 

-. „Skweru Krasińskiego”. Ponadto został w nim wskazany podział na zadania i opcje. 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie wymagane do wykonania zadania decyzje, zgody i 

pozwolenia są aktualne i będą aktualne przez cały okres trwania Umowy? 

 



 

 

Odpowiedź: 

Pozwolenia są aktualne na obecną chwile. Jeżeli koniec ważności decyzji będzie się 

zbliżał, Zamawiający wystąpi o przedłużenie  

Pytanie 4 

Czy w "Tabela GD-1: Gospodarka drzewostanem - Ważne dyspozycje" zawarta jest cała 

roślinność występująca na terenie inwestycji i można tabelę uznać za obligującą? 

Odpowiedź: 

Tabela GD-1 obejmuje całą roślinność w granicach Skweru Krasińskiego i Skweru 

Broniewskiego. Drzewa i krzewy objęte przetargiem „Budowa Skweru Krasińskiego” to 

roślinność w granicach odcinka 1, 2,3 i 4, zaznaczonych na rys 1 w katalogu „Zakres 

robót - Skwer Krasińskiego”. Numery zinwestaryzowanych drzew i krzewów w ww. 

granicach można zidentyfikować na podstawie  planu sytuacyjnego w tomie 2.2.2.1: I. 

Projekt gospodarki drzewostanem – plan sytuacyjny i ww. rys. 1. 

Pytanie 5 

Z uwagi na to iż występują miejsca, gdzie ze względu na brak miejsca i potrzebę zachowania 

ciągłości projektowanych dróg rowerowych, chodników i ścieżek mineralnych nie było 

możliwości zaprojektowania nawierzchni z pominięciem stref ryzyka istniejących i 

projektowanych drzew prosimy o informację czy zmianą nieistotną w projekcie będzie 

zmiana rzędnych projektowanego zagospodarowania ? Po dokonaniu wizji lokalnej jako 

doświadczony wykonawca zauważyliśmy około 50 % korzeni występuje w rejonie 

projektowanych nawierzchni. 

Odpowiedź: 

Temat jest omówiony w Tomie 2.2.1, w rozdziale „4.3.Rozwiązania łagodzące wpływ 

projektowanych nawierzchni na drzewa” oraz w Tomie 2.2.2.6-1, w rozdziale 7.  

W ww. rozdzile 7 są m.in. zapisy: „Nie wyklucza się, iż w trakcie realizacji robót – w 

uzgodnieniu z nadzorem i ZZW – zostaną wyznaczone dodatkowe odcinki nawierzchni, 

wzdłuż których będzie konieczne zastosowanie rozwiązań łagodzących wpływ 

projektowanych nawierzchni na drzewa”. (…) „W strefach ochronnych adaptowanych 

drzew i krzewów, roboty należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem ZZW”. (…) „Roboty 

należy prowadzić ręcznie również w wypadku widocznych na powierzchni terenu korzeni 

drzew (szczególnie w przypadkach zaznaczonych na rysunkach A7-S_2-2-2_6-1_1a – 2b)”. 

 

 

 



 

 

Pytanie 6 

Prosimy o potwierdzenie, że montaż znaków drogowych jest poza zakresem zamówienia. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający potwierdza, że montaż znaków drogowych jest poza zakresem. 

Pytanie 7 

Prosimy o informację jaką ilość słupów oświetleniowych przewidziano do demontażu. 

Odpowiedź: 

Informacja wskazana jest w przedmiarze. Proszę o dokładne zapoznanie się z 

dokumentacją postępowania przetargowego. 

Pytanie 8 

Prosimy o potwierdzenie, że tablicę informacyjno edukacyjną należy wykonać zgodnie z 

rysunkiem: " Tablica informacyjno-edukacyjna "duża" - Konstrukcja i posadowienie" i będzie 

ona odporna na działanie osób trzecich. 

Odpowiedź: 

Postumenty tablic informacyjno-edukacyjnych należy wykonać w oparciu o:  

• Podstawowe dane techniczne i materiałowe oraz ilustracje zawarte w tomie 

2.2.1.  

• Rzuty, przekroje i widoki obiektów oraz detale wykonawcze, prezentujące 

rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne zawarte w Tomie 2.2.2_2. (Postument 

tablicy dużej należy wykonać wg rysunku: Tablica informacyjno-edukacyjna 

"duża" - Konstrukcja i posadowienie A7-S_2-2-2_2_E3 - rewizja 02 oraz rysunku: 

Tablica informacyjno-edukacyjna "duża" - detal 1 A7-S_2-2-2_2_E3_D1 - rewizja 

01)  

• Standardy materiałowe, warunki wykonania i odbioru określone w Tomie 2.2.3 

ST, w części ST-MA-01 (vide Tab MA-1 w tomie 2.2.2.2) 

Nośniki informacji należy wykonać wg Tomu 2.2.5_2 Treści systemu informacyjno-

edukacyjnego 

Lokalizacja projektowanej małej architektury, w tym tablic informacyjno-edukacyjnych 

wskazana jest na planie sytuacyjnym, na rysunkach w Tomie 2.2.2_2. Realizacja wg 

zakresu robót określonego w przedmiarach oraz na rys. 1 zawartych w katalogu „Zakres 



 

 

robót - Skwer Krasińskiego”.. 

Pytanie 9 

Czy nawierzchnia bezpieczna ze zrębków może zostać wykonana z materiału pozyskanego z 

wycinki na terenie inwestycji ? 

Odpowiedź: 

Standardy materiałowe, warunki wykonania i odbioru nawierzchni bezpiecznych 

określone są w Tomie 2.2.3 ST, w części ST_MA-03 (vide tabela MA-3 w tomie 2.2.2.2). Do 

wykonania nawierzchni ze zrębków drewnianych należy zastosować rozdrobnione 

mechanicznie drewno bez kory i liści (wielkość cząstki od 5 mm do 30 mm), zgodnie z 

PN-EN 1176. 

Pytanie 10 

Drewno Robinii w jednym elemencie ma być olejowane w sąsiadującym fragmencie 

lazurowane, czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na ujednolicenie stosowanych 

powłok do jednej z metod ?  

Odpowiedź: 

Zalecamy dokładniejsze zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami 

technicznymi. Drewno robinii ma być lazurowane. Olejowane mają być wszystkie 

elementy z drewna świerkowego KVH i BSH oraz z drewna z modrzewia syberyjskiego. 

Standardy materiałowe, warunki wykonania i odbioru określone są w Tomie 2.2.3 ST, w 

części ST-MA-01. Preparaty do nasycania drewna zostały omówione w ST-MA-01, w 

rozdziale 2.3.  

Pytanie 11 

Jaka łączna jest długość przewidzianych wygrodzeń typu ZOM na całym realizowanym 

odcinku w zakresie podstawowym?. 

Odpowiedź: 

Informację tą uzyska Oferent sumując ww. pozycję kosztorysową z przedmiarów dla zadania 

podstawowego.   

 

 

 



 

 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę drewna stosowanego w pergolach na drewno 

iglaste lite ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę drewna na etapie postępowania 

przetargowego. Jeżeli Wykonawca wykaże podczas realizacji brak możliwości 

zamówienia wskazanego drewna i zaproponuję inne drewno o podobnych parametrach, 

Zamawiający wraz z Nadzorem Autorskim przeanalizują propozycję zmiany. 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę drewna stosowanego w rampach na drewno 

iglaste lite ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę drewna na etapie postępowania 

przetargowego. Jeżeli Wykonawca wykaże podczas realizacji brak możliwości 

zamówienia wskazanego drewna i zaproponuję inne drewno o podobnych parametrach, 

Zamawiający wraz z Nadzorem Autorskim przeanalizują propozycję zmiany. 

Pytanie 14 

Prosimy o wskazanie parametrów równoważności w projektowanych konstrukcjach 

drewnianych. 

Odpowiedź: 

Projektowane konstrukcje drewniane należy wykonać wg indywidualnych, autorskich 

projektów wykonawczych, dedykowanych projektowanym skwerom, ujętych w Tomie  

2.2.2_2 (vide opis w rozdziale 4, Tabela MA-1 oraz rysunki wykonawcze w  załącznikach – 

część I i II). Standardy materiałowe, warunki wykonania i odbioru określone w Tomie 

2.2.3 ST, w części ST-MA-01.  W ww. dokumentach zostały określone parametry 

techniczne projektowanych konstrukcji, które są oczekiwane. 

Pytanie 15 

Karta stojaku rowerowego nie posiada podanego materiału wykonania, prosimy o 

doprecyzowanie. 

Odpowiedź: 

Dane techniczne i materiałowe stojaka rowerowego oraz ilustracje zawarte są w tomie 



 

 

2.2.1, str 40-41. Standardy materiałowe, warunki wykonania i odbioru określone są w 

Tomie 2.2.3 ST: ST-MA-02 (vide tabela Ma-4). Analogiczne informacje dla pozostałych 

elementów małej architektury są zawarte w tabelach w tomie 2.2.2.2 Mała architektura. 

Pytanie 16 

Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem zamówienia jest układanie krawężników przy 

przejściach dla pieszych.  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że układanie krawężników jest poza zakresem opracowania.  

Pytanie 17 

Czy w celu optymalizacji kosztów ponoszonych przy wydatkowaniu funduszy publicznych 

zamawiający zezwoli na zamianę przewodów elektrycznych na inne spełniające wymagane 

przepisy i normy ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału na etapie postępowania 

przetargowego. Jeżeli Wykonawca wykaże podczas realizacji brak możliwości 

zamówienia wskazanego materiału i zaproponuję inny o podobnych parametrach, 

Zamawiający wraz z Nadzorem Autorskim przeanalizują propozycję zmiany. 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający zaakceptuje kolor nawierzchni mineralnej szary ? 

Odpowiedź: 

Kolor nawierzchni mineralnej został określony w Tomie 2.2.3, w części ST-D-05.01.04a 

Nawierzchnia mineralna, w rozdziale 2.2. Wymagania dotyczące materiałów str 1 – jako 

jasno szary. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pytanie 19 

Prosimy o informację czy Zamawiający zezwoli na recykling pozyskanego betonu w celu 

wbudowania go w konstrukcję podbudowy ciągów pieszych. 

Odpowiedź: 

Układ warstw, ich grubości i rodzaj materiałów, z których mają być wykonane warstwy 

konstrukcyjne dla poszczególnych nawierzchni muszą być zgodnie z zatwierdzonym 

Projektem konstrukcji nawierzchni, ujętym w Tomie 2.2.1 oraz w Tomie 2.2.2_6-1. Materiały 

użyte do budowy konstrukcji muszą spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej 

oraz w Tomie 2.2.3 ST. 

Pytanie 20 

Z uwagi na dużą ilość folderów na serwerze zamawiającego zwracamy się z prośbą o 

wskazanie folderu, w którym zawarta jest dokumentacja obowiązująca w danym 

postępowaniu. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie spisu, który wskazywałby 

obowiązującą dokumentację. 

Odpowiedź: 

W folderach dokumentacji znajduje się projekt zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura 

Zielone ulice" — Etap I w zakresie ulicy Krasińskiego na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. 

Powązkowskiej (obszar A7. I — tzw. „Skwer Krasińskiego") oraz ulicy Broniewskiego na 

odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Krasińskiego (obszar A7. II — pod roboczą nazwą „Skwer 

Broniewskiego")" w którego zakres wchodzi budżet partycypacyjny pn. „Skwer Krasińskiego”. 

Wszystkie dokumenty są obowiązujące, ale w zakresie wskazanym w folderze „Zakres robót – 

Skwer Krasińskiego”. W przetargu zostały zamieszczone przedmiary z podziałem na 

zamówienie podstawowe oraz opcje, które pokazują bardzo szczegółowo zakres robót. 

Pytanie 21 

Czy projekt zagospodarowania zakłada utrzymanie minimalnego wymaganego 

bezpieczeństwa niezbędnego w rejonie przejść dla pieszych ? 

Odpowiedź: 

„Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy dróg publicznych: ulicy Krasińskiego na 

odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Powązkowskiej, ulicy Broniewskiego na odcinku od al. 

Jana Pawła II do ul. Krasińskiego oraz ulicy Przasnyskiej (fragm. dz. nr 49/1 w obrębie 7-03-04 

i fragm. dz. nr 2 w obrębie 7-03-03),  bez zmiany granic pasa drogowego, dla inwestycji 

Zarządu Zieleni m.st. Warszawy pod nazwą: Infrastruktura Zielone ulice" — Etap I w zakresie 

ulicy Krasińskiego na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Powązkowskiej (obszar A7. I — tzw. 



 

 

„Skwer Krasińskiego") oraz ulicy Broniewskiego na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. 

Krasińskiego (obszar A7. II — pod roboczą nazwą „Skwer Broniewskiego")" jest zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności prawem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 1333) oraz ustawą o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 z późn. zm.) z 

aktami wykonawczymi, wiedzą techniczną i normami technicznymi. (vide Oświadczenie 

projektanta w Tomie 2.2.1) 

Pytanie 22 

Ile studzienek i wpustów ściekowych należy poddać regulacji w ramach inwestycji ? 

Odpowiedź: 

Zakres robót - Skwer Krasińskiego nie obejmuje regulacji studzienek i wpustów. 

 

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy 

zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
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