
 

 
Warszawa, dnia 25.04.2018r. 

Pytania i odpowiedzi 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa nawierzchni 
dziedzińca wewnętrznego wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej oraz wzmocnieniem 
konstrukcji stropu pod dziedzińcem w budynku Teatru Wielkiego — Opery Narodowej”, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr ZP.260.7.2018). 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (DzU z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), udziela poniżej informacji o pytaniach Wykonawców 
odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej ww. postępowania oraz odpowiedzi na nie. 
 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający, w celu umożliwienia dostaw, przewiduje uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa ruchu 
drogowego przy ul. Moliera na czas trwania inwestycji? Kto poniesie z tego tytułu koszty? 
 
Odpowiedź: 
Istnieje możliwość wystąpienia do Zarządcy drogi (ul. Moliera), z wnioskiem o wyrażenie zgody na zajęcie 
pasa drogowego na czas trwania inwestycji. Uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń w tym zakresie, zgodnie 
z procedurą określoną przez m.st. Warszawa oraz poniesienie kosztów z tego tytułu leży po stronie 
Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 2: 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania izolacji poziomych w pomieszczeniu wentylatoroni. 
Prosimy o potwierdzenie, że nie ma takiego wymagania, biorąc pod uwagę fakt, że zakres prac ujętych 
w dokumentacji obejmuje wykonanie izolacji pionowych ścian i słupów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że wykonanie poziomej izolacji odcinającej ściany i słupy w pomieszczeniu 
wentylatorni jest poza zakresem przedmiotu zamówienia.   
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający przewiduje ciągłość możliwości wykonywania prac w okresie trwania Umowy? Czy też 
z uwagi na działalność Teatru Wielkiego — Opery Narodowej będą zalecane przerwy w trakcie realizacji np. 
robót pylących (skuwanie tynków, wywóz gruzu)? 
 
Odpowiedź: 
W punkcie 7 załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), Zamawiający umieścił informacje 
dotyczące przedmiotowych utrudnień, jakie należy uwzględnić w Harmonogramie robót, realizując przedmiot 
zamówienia.  
 
Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie czynności związanych z czyszczeniem kostki (granitowej 
i z piaskowca) na terenie Zamawiającego? Czy też granit oraz piaskowiec należy zdemontować i wywieźć 
celem wykonania tych czynności? 
 
Odpowiedź: 
Zakres zamówienia związany z czyszczeniem kostki granitowej i płyt z piaskowca może odbywać się na 
terenie udostępnionym Wykonawcy przez Zamawiającego, którym będzie teren dziedzińca wewnętrznego 
wraz z wjazdami. Jeżeli ze względów organizacyjnych i logistycznych terenu budowy, Wykonawca uzna, że 
określone powyżej czynności muszą być wykonane poza udostępnionym terenem, wówczas Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania tych czynności poza terenem budowy. 
 

Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.  


