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Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP-WPP-2374-2-13-BAF-PN-SJ/2018 na: 
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: rozbiórka budynków, dróg, placów i chodników oraz innych 
obiektów wraz z przeniesieniem układów pomiarowych budynków przy ul. Racławickiej 132B w Warszawie".

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp "informuje, że w postępowaniu złożono pytania 
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ", na które udzielono następujących 
odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Czym należy zasypać niecki po wykopach, basenach?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga by wykopy po rozbiórce obiektów były zasypane i zagęszczone. Do zasypek wykonawca może 
użyć grunt budowlany rodzimy mineralny: drobnoziarnisty lub gruboziarnisty - zgodny z normą PN-86/B-02480. 
Zamawiający dopuszcza użycie do zasypania wykopów piaski, piaski gliniaste, pyły piaszczyste, gliny piaszczyste, żwiry, 
żwiry gliniaste, pospółki, tłucznie, klińce o frakcji 0-63 mm. Zamawiający wymaga by grunty te nie zawierały 
zanieczyszczeń chemicznych.

Pytanie nr 2:
Do jakiego poziomu należy rozebrać obiekty?
Odpowiedź:
Wszystkie obiekty należy rozebrać wraz z fundamentami z warstwami podbetonu, a także z obudowami betonowym 
lub żelbetowymi.

Pytanie nr 3:
Czy istnieje możliwość zasypania niecek drobnym gruzem z rozbiórki?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zasypania wykopów gruzem z rozbiórki.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust 4 ww. ustawy Pzp, Zamawiający:
1. zmienia treść § 1 ust. 2 Projektu Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 zgodnie 
z wymogami określonymi w Umowie oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zwanym dalej „PFU", stanowiącym 
załącznik nr 2 do Umowy, obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
a także udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, 
których zestawienie stanowi załącznik nr 8 do Umowy."

2. w § 18 ust. 8 Projektu Umowy po pkt 7 dodaje pkt 8 o treści „ Załącznik nr 8 - Zestawienie odpowiedzi 
udzielonych na pytania Wykonawców zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego"


