Znak sprawy: 11/TP/2022

Warszawa, dnia 07.03.2022 r.

Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 11/TP/2022

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
(wariant 2), pn.: Wykonanie rozbiórki pawilonu przy ul. Batorego 14 wraz z uporządkowaniem
terenu na działce ew. nr 35/3 z obrębu 2-01-06 w Warszawie.

KOMUNIKAT NR 4
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej z możliwością wejścia do budynku.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej miejsca
wykonywania robót w celu zapoznania się z uwarunkowaniami występującymi
w obiekcie.
Wizja lokalna odbędzie się w dniu 08.03.2022 r. (wtorek) o godz. 13.00.
Miejsce zbiórki: przy wejściu do budynku Batorego 14.
Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie, że w budynku nie znajduje się wyposażenie ruchome, odpady
komunalne i inne pozostałości po najemcach. W przypadku, gdy takie materiały się tam
znajdują, dla zachowania zasad równej konkurencji, prosimy o podanie ilości tych odpadów,
które należy uwzględnić do utylizacji. Przedmiar robót nie zawiera tego typu pozycji.
Odpowiedź:
Podczas wizji lokalnej Wykonawcy będą mogli obejrzeć obiekt oraz oszacować ilości
odpadów.
Pytanie 3
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zasypanie dołu powstałego po rozbiórce
materiałem porozbiórkowym w wierzchnią warstwą humusu i zasiewem trawy,
czy też zasypka ma być wykonana ziemią.
Odpowiedź:
Obiekt zbudowany jest z materiałów zawierających azbest. Wykonawca ma przedstawić
Zamawiającemu karty utylizacji odpadów, w tym odpadów zawierających azbest.
Zamawiający nie wyraża zgody na pozostawienie odpadów i zasypanie nimi dołu.

Pytanie 4
Prosimy o przekazanie pozwolenie na wycinkę zieleni kolidującej z rozbiórką od strony ul.
Batorego.
Odpowiedź:
Zamawiając nie godzi się na usuwanie roślinności. Rozbiórkę należy wykonać
tak aby nie uszkodzić żadnej roślinności.
Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
niniejszym informuję o przedłużonym terminie składania ofert:
- zmianie ulega Rozdział XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1 i otrzymuje brzmienie:
XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.04.2022 r.
oraz Rozdział XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 2
i otrzymują brzmienie:
XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP
do dnia 10.03.2022 r., do godziny 11:30.
3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie
Zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 35, w dniu 10.03.2022 r.,
o godzinie 12:00.
SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu
Niniejsze zmiany i wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

Załącznik:
 SWZ zmiana 07.03.2022.

