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Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie 
koncepcji architektoniczno – budowlanej nowej siedziby Zakładu Informatyki 
Lasów Państwowych wraz z zagospodarowaniem terenu” 

Wyjaśnienia i zmiana treści Regulaminu Konkursu

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust.2  w związku z art. 341 ust. 2 
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U 
z 2022 r., poz. 1710)- zwanej dalej Pzp, w związku ze złożonym wnioskiem 
Wykonawcy, przekazuje wyjaśnienia treści Regulaminu;

Pytanie nr 1 
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie kwestii związanie z konkursem architektonicznym 
polegającym na opracowaniu koncepcji architektoniczno-budowlanej nowej siedziby 
Zakładu Informatyki Lasów Państwowych wraz z zagospodarowaniem w zakresie: 
- terminu złożenia zgłoszenia przystąpienia do konkursu, 
- dokumentów jakie trzeba złożyć w zgłoszeniu, 
- wielkości i ilości plansz dla pary konkursowej, które należy dostarczyć do siedziby 
Zamawiającego, 
- formularza zgłoszeniowego w którym zawarte są informacje składane na etapie 
konkursu a równocześnie prace konkursowe mają być szyfrowane kodem.
Odpowiedź:
Termin złożenia zgłoszenia przystąpienia do Konkursu oraz pracy konkursowej – 
zgodnie z Rozdziałem XI ust. 11 i 12 Regulaminu to 05.12.2022 godz.11:00.
Wielkość i ilości plansz zostały określone w Rozdziale XII Regulaminu. Zgłoszenie do 
konkursu należy złożyć poprzez Formularz na Platformie w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym, do 
Zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich. Prace 
konkursowe oznaczone wybranym przez Wykonawcę 6-cyfrowym numerem 
identyfikacyjnym należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 2
Proszę o skorygowanie zapisów rozdz. X dotyczącego zakresu rzeczowego i formy 
opracowania oraz sposobu prezentacji pracy konkursowej [strona 15].
Korekta dotyczy skali prezentowanej koncepcji a w szczególności zmiany: - skali 
rzutów wszystkich kondygnacji z 1:100 na 1:200, - skali przekrojów, elewacji z 1:100 
na 1:200, - skali uproszczonej aranżacji z 1:50 na 1:100 Zmiana podyktowana jest 
ogólnie stosowanym standardem wielkości opracowań architektonicznych [rysunków] 
na etapie konkursu ale także czytelności przyjętych założeń i rozwiązań 
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architektonicznych. Skala 1:100 oraz 1:50 jest skalą projektów budowlanych 
i wykonawczych. 
Odpowiedź:
W związku z niewielkimi gabarytami budynku, określone w Regulaminie skale 
dotyczące prezentacji całego obiektu są uzasadnione. W sposób znaczący przyczynią 
się one do zwiększenia czytelności przyjętych rozwiązań projektowych. W związku 
z powyższym Zamawiający pozostawia przedmiotowe zapisy bez zmian. 
W odniesieniu do skali uproszczonej aranżacji – Zamawiający zmienia zapis Rozdziału 
XII pkt.2.7 i zmienia skalę na 1:100.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 Pzp 
w związku z art. 342 ust.4 Pzp, z uwagi na udzielone wyjaśnienia  oraz dokonaną 
zmianę, zmienia zapisy Regulaminu w Rozdziale XI ust.11, które przyjmują brzmienie:

„Prace konkursowe należy złożyć w terminie do dnia 06.12.2022 do godz. 11:00  
w sekretariacie Zamawiającego  Sękocin Stary, ul. Leśników 21C, 05-090 Raszyn 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na opracowanie koncepcji 
architektoniczno – budowlanej nowej siedziby Zakładu Informatyki Lasów 
Państwowych wraz z zagospodarowaniem terenu”. Na kopercie/opakowaniu, w której 
jest praca konkursowa nie może być żadnych oznaczeń pozwalających na 
identyfikację Uczestnika Konkursu.”

Kierownik Zamawiającego:

Dariusz Gąsiorowski
Dyrektor Zakładu Informatyki 
Lasów Państwowych
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