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Łomianki, 24 sierpnia 2022 r.  
 
RZP.271.36.2022        

         Wykonawcy  
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji RZP.271.36.2022 Wykonanie projektu 

architektoniczno – budowlanego dla nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 

poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  - zad. 2021/38. 

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść zapytań  

do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania. 

 

Pytanie 1 

Czy do PFU była wykonana koncepcja ( rzuty, elewacje, zagospodarowanie działki itp.), jeśli 

tak, proszę o załączenie tej dokumentacji do dokumentów przetargu oraz bilans 

powierzchni. 

Odp. 1 

Zamawiający w informuje, iż w punkcie nr 6 Programu Funkcjonalno-Użytkowego znajdują 

się szacowane powierzchnie użytkowe: 

Część I – STREFA WEJŚCIOWA 

- wiatrołap 10 m² 

- hall wejściowy 80 m² 

- punkt informacji 10 m² 

Część II – KOMUNIKACJA OGÓLNA 

- korytarze 

- klatka schodowa 

- pom. porządkowe 3x 3 m² 

- WC damskie na każdej kond. 3x 11 m² 

- WC dostosowane na każdej kond. 3x 6 m² 

- WC męskie na każdej kond. 3x 13 m² 

- pomieszczenie odpoczynku kobiet/matki z dzieckiem 9 m² 

Część VII – STREFA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

- pomieszczenie grupy spotkań 37 m² 

- 2 biura – GKRPA 2x 16 m² 
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- pomieszczenie magazynowe GKRPA 13 m² 

Część VIII – STREFA TECHNICZNA 

- Kotłownia 30 m² 

- Pomieszczenie na odpady 12 m² 

- RG+RACK 3 m² 

Część IX – STREFA PORZĄDKOWA ORAZ MAGAZYNOWA 

- pomieszczenia porządkowe 3x 3 m² 

- magazyn wewnętrzny 9 m² 

- magazyn zewnętrzny 7 m² 

Zgodnie z ust. 7 pkt 17) Załącznika nr 1 Opis przedmiotu Zamówienia, Wykonawca jest 

zobowiązany do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu. Wykonawca ma 

przedstawić dwie propozycje rozwiązania. Wybrana koncepcja przez Zamawiającego do 

zastosowania w projekcie zagospodarowania terenu. 

 

Pytanie 2  

Proszę o podanie przewidywanej powierzchni całkowitej łącznie z podziemną jeśli jest 

przewidywana . 

Odp. 2  

Zamawiający przewiduje powierzchnię całkowitą budynku ok. 1500 m2, jednocześnie 

Zamawiający nie przewiduje poziomu zabudowy podziemnej. 

 

Pytanie 3  

Co Zamawiający miał na myśli pisząc : " 4. Na terenie inwestycji należy przewidzieć miejsca 

postojowe dla samochodów osobowych (dla części, która się zmieści na terenie),....) , czyli 

gdzie Zamawiający zamierzał umieścić pozostałe miejsca parkingowe ? Wg MPZP miejsca 

parkingowe należy zaprojektować na działce własnej Inwestora. 

Odp. 3  

Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania miejsc postojowych w pasie drogowym 

jako miejsca postojowe dedykowane dla projektowanej inwestycji.  

 

Pytanie 4  

Proszę o załączenie do dokumentacji przetargu następujące dokumenty wskazane w PFU, 

zesą wykonane : "INNE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH.  

a) Mapa do celów projektowych Mapa dc. projektowych stanowi załącznik do niniejszego 

PFU  

b) Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

budynków Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną stanowi 

załącznik do niniejszego PFU  
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c) Inwentaryzacja zieleni Inwentaryzacja stanowi załącznik do niniejszego PFU (w części 

projektu koncepcyjnego). " 

 

Odp. 4 

Zamawiający załącza następujące dokumenty: 

1. Badania gruntowe,  

2. Mapa do celów projektowych,  

3. Mapa z Inwentaryzacji zieleni. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oraz weryfikacji pod kątem zgodności z 

projektem budowlanym w/w dokumentacji.  

 

Pytanie 5 

Dzień dobry. dot : doświadczenia projektanta. W związku z pandemią w ostatnich trzech 

latach i ograniczeniach w realizacji projektów , proszę o uwzględnienie doświadczenia 

projektanta – zamiast zrealizowania/ zaprojektowania w ostatnich 3 latach 2 obiekty 

użyteczności publicznej o pow. Użytkowej min 1000 m2 każdy - dopuścić doświadczenie w 

ostatnich 3 latach w zakresie projektowania budynków użyteczności publicznej : min. 1 

obiekt o pow. użytkowej min. 980 m2 i min. 1 obiekt o pow. Użytkowej min. 600m2. 

Odp. 5 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu.  

 

Pytanie 6  

Dzień dobry, Mam pytanie do opublikowanego przetargu na "Wykonanie projektu 

architektoniczno – budowlanego dla nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 

poradnią pedagogicznopsychologiczną i pomieszczeniami dla GKRPA - zad. 2021/38.". W 

ogłoszeniu o zamówieniu usług w sekcji V pkt 5.4.a) występuje następujący wymóg : 

"Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał minimum dwie usługi w zakresie 

wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku użyteczności 

publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 800 m2". Chciałam upewnić się co do 

wymaganego zakresu doświadczenia. Jeśli wykonawca prowadzący działalność 

gospodarczą brał udział w wymaganych w punkcie powyżej projektach na zlecenie innych 

jednostek projektowych jako np. dopełnienie, cześć zespołu projektowego lub jako główny 

projektant, ale dokumentacja w której brał udział wydana była pod szyldem innej 

pracowni projektowej z którą Inwestor miał bezpośrednią umowę to czy takie 

doświadczenie jest zgodne z wymaganym w tym przetargu punktem w sekcji V pkt 5.4.a)? 

Czy referencje wydane przez jednostkę projektową dla której wykonywane były zlecenia i z 

którą tworzony był zespół projektowy będą wystarczające by wziąć udział w przetargu? 

Wiele biur projektowych podejmując większe zlecenia tymczasowo, na okres danego 

zlecenia nawiązuje współpracę z innymi jednostkami projektowymi tworząc wspólnie 



4 

ŁOMIANKI 
miasto możliwości 

dokumentację. Chciałam się upewnić, czy doświadczenie zdobywane wspólnie z innymi 

jednostkami projektowymi jest uznawane w danym przetargu.  

Odp. 6 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie może powoływać się wykonane usługi na rzecz 

Biura Projektowego. Wskazane usługi muszą być wykonane osobiście.  

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji umowy dot. warunków płatności 

Wynagrodzenia dla Wykonawcy w Etapie I realizacji Zamówienia? Chodzi o możliwość 

podzielenia płatności za wykonanie dokumentacji na etapy. 

Odp. 7 

Zamawiający nie przewiduje możliwości negocjacji umowy dot. Warunków płatności 

Wynagrodzenia w związku z krótkim terminem realizacji. 

 

Pytanie 8 

Proszę o rezygnację w Zamówieniu wymagania dot. wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

Odp. 8 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na rezygnację z wniesienia wadium. 

 

Pytanie 9  

Szanowni Państwo. W związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie projektu Ośrodka Pomocy Społecznej chcielibyśmy złożyć 

ofertę. Niestety jednak zbyt późno zajęliśmy się przeglądaniem materiałów i nie mogliśmy 

uczestniczyć w dzisiejszej wizji lokalnej. Czy byłaby możliwość odbycia wizji  

w dodatkowym wyznaczonym terminie, dogodnym dla Państwa?  

Odp. 9 

Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia dodatkowego terminu wizji lokalnej. 

 

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców w trakcie wizji lokalnej, Zamawiający 

przekazuje następujące dokumenty: 

1. Kartę informacyjną 

2. Zalecenia Konserwatora Zabytków  

 

 

 

Sprawę prowadzi:  
Dorota Porębska 
Referat Zamówień Publicznych  
Tel.: 22 768 62 09 
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