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Wszyscy Wykonawcy                                                                             

 

         

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

Opracowanie kompleksowego, wielobranżowego Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

(PFU) wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych robót budowlanych w celu realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

zadania „Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz 

wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych 

wraz z zagospodarowaniem terenu” 

 

Nr postępowania S.AI. 272.2.7.2022 

 

 
Zarząd Powiatu Otwockiego reprezentujący Powiat Otwocki, przekazuje treść zapytań od 

Wykonawcy wraz z odpowiedziami. 

 

  

Pytanie nr 1 

Według OPZ należy opracować zaktualizowaną koncepcję architektoniczną. Proszę 

o informację w jakim zakresie należy ją zaktualizować. Czy w zakresie dostosowania do 

przepisów i uwarunkowań wynikłych podczas opracowywania PFU, czy również w zakresie 

ewentualnej zmiany planów Inwestora w zakresie programu pomieszczeń. Czy należy 

uaktualnić również stylistykę koncepcji - czyli opracować nową koncepcję? 

Odpowiedź na Pytanie 1 

Zamawiający oczekuje zaktualizowania koncepcji w zakresie dostosowania do przepisów 

i uwarunkowań wynikłych podczas opracowywania PFU oraz w zakresie programu 

pomieszczeń. Z zastrzeżeniem jednak, iż zmiana programu pomieszczeń nie zakłada zmiany 

rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń ale np. ich funkcję oraz zmian opisanych w 

Opisie koncepcji – Rozdział VIII – ZMIANY KONCEPCJI. 

Zamawiający nie zakłada opracowania nowej koncepcji, ani nowych wizualizacji. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający posiada edytowalną wersję koncepcji? Jeśli tak - proszę o jej 

opublikowanie.  

Odpowiedź na Pytanie 2 

Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej koncepcji. 

 

Pytanie nr 3 

Na rysunku 8 koncepcji przedstawiono dużą ilość miejsc postojowych poza granicami 

opracowania. Proszę o wyjaśnienie czy jest to istniejący parking, czy parking do wykonania 

http://www.powiat-otwocki.pl/
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w ramach zadania, a więc wymagający poszerzenia granic opracowania map i 

inwentaryzacji.  

Odpowiedź na Pytanie nr 3 

Parking podziemny i naziemny należy wykonać zgodnie z Opisem koncepcji – Rozdział VIII – 

ZMIANY KONCEPCJI - ust. 1 i 2 

 

Pytanie nr 4 

W ramach zamówienia należy uzyskać aktualną decyzję lokalizacji celu publicznego. 

Decyzja taka jest załączona do koncepcji. Proszę o wyjaśnienie z jakiej przyczyny należy 

uzyskać nową? Decyzja taka jest ważna bezterminowo, chyba że zostanie uchwalony plan 

miejscowy, albo zostanie wydane w jej obszarze pozwolenie na budowę. Czy takie 

okoliczności miały miejsce? 

Odpowiedź na Pytanie nr 4 

Mając na uwadze datę wydania decyzji Nr 15/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, tj. 18 sierpnia 2010 r. w ocenie Zamawiającego najlepiej jest uzyskać nową 

decyzję na lokalizację celu publicznego na działkę lub działki przeznaczone na budowę, 

które na nowo należałoby wymienić we wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji celu 

publicznego – ustalając niejako na nowo teren inwestycji. W ten sposób Zamawiający 

uniknie problemów dotyczących m.in. wystarczającego miejsca na miejsca parkingowe oraz 

różnych nieprzewidywalnych kwestii wynikających z rozbieżności prawnych związanych z 

przepisami obowiązującymi obecnie i w 2010 (kwestie nie rozstrzygnięte w decyzji z 2010 

będą interpretowane w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy, co może rodzić 

nieprzewidziane problemy formalno-prawne np. związane z ochroną środowiska etc.) – to 

ryzyko zostanie wyeliminowane przy uzyskaniu nowej, aktualnej decyzji o lokalizacji celu 

publicznego. 

 

Zamawiający informuję, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część ogłoszenia o 
zamówieniu i będą wiążące przy składaniu oferty. 
 
 
 

 z up. Zarządu Powiatu 

            Krzysztof Szczegielniak 

Przewodniczący Zarządu 
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