Warszawa, dnia 20 stycznia 2021 r.
l. dz. ZP/01/21
Dotyczy: postępowania nr ZP/Rb/10/20
Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które udziela poniższych
odpowiedzi:
PYTANIE 1:
Czy Zamawiający udostępni teren pod zaplecze budowy?
ODPOWIEDŹ:
Teren jakim dysponuje Zamawiający z przeznaczeniem na realizację budowy garażu
podziemnego zaznaczony jest w załączniku 1C-43-APSGP-PW-ZT-01.
PYTANIE 2:
Z informacji jakie udało się uzyskać najbliższa stacja niskiego napięcia jest w pełni obciążona
i nie ma możliwości jej rozbudowy. Stacja niskiego napięcia do której można by się podłączyć
znajduje się w znacznej odległości (przy Hali Kopińskiej). Czy w związku z zaistniałą sytuacją
Zamawiający udostępni Wykonawcy Punkty poboru energii elektrycznej?
ODPOWIEDŹ:
Istnieje możliwość pozyskania poboru energii elektrycznej z innych źródeł niż to, które zostało
wskazane w pytaniu. Obecnie Zamawiający z własnych zasobów nie może udostępnić
przyłącza.
PYTANIE 3:
Prosimy o informację dotyczącą dojazdu do placu budowy, ponieważ wg. Załączonego
harmonogramu dojazd do placu budowy garażu jest możliwy jedynie w okresie luty – marzec
oraz październik – grudzień. Czy Zamawiający zapewni alternatywną drogę dojazdu?
ODPOWIEDŹ:
Istnieje możliwość porozumienia się z Wykonawcą budynku „D” na organizację dojazdu do
placu budowy przez patio kampusu przy ul. Szczęśliwickiej. Należy też wskazać, że zgodnie z
załącznikiem nr 1 do SIWZ pkt. 1.3 harmonogramowanie prac powiązane jest z budową
budynku „D”.
PYTANIE 4:
Czy w związku z jednym pozwoleniem na budowę budynku D i garażu podziemnego
Zamawiający dokonał podziału pozwolenia na budowę i dziennika budowy?
ODPOWIEDŹ:
Na prowadzenie budowy garażu podziemnego zostanie wydany odrębny dziennik budowy na
podstawie pozwolenia na budowę załącznik 1A-00-2019-06-21.
PYTANIE 5:
Prosimy o udostępnienie projektu zabezpieczenia wykopu.
ODPOWIEDŹ:
Wybór sposobu zabezpieczenia wykopu jak i dokumentacja projektowa z tym związana leży
po stronie wykonawcy z wyłączeniem fragmentu wykonanego zabezpieczenia zgodnie z
projektem załącznik 1H-01.
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PYTANIE 6:
Prosimy o in formację po czyjej stronie jest demontaż oczepu i rozparcia wykopu?
ODPOWIEDŹ:
Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia terminu i udzielenia wszelkiej pomocy firmie
zewnętrznej przy demontażu oczepu i rozparcia wykopu.
PYTANIE 7:
Prosimy o informację czy w zabezpieczeniu wykopu tzw. obudowie berlińskiej założona jest
opinka z kantówki?
ODPOWIEDŹ:
W części wykonanego zabezpieczenia wykopu w obrysie wskazanym w załączniku 1H-01
wykonanie opinki z kantówki w trakcie głębienia wykopu leży po stronie Wykonawcy. Dla
pozostałej części ścian wykopu wybór sposobu zabezpieczenia jak i dokumentacja projektowa z
tym związana leży po stronie Wykonawcy.
PYTANIE 8:
Jakie prace związane z zabezpieczeniem wykopu ma ująć Wykonawca w ofercie?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5, 6, 7.
PYTANIE 9:
Czy w związku z wykonywaniem pali formowanych w gruncie w ostrej granicy działki
Wykonawca ma uwzględnić w ofercie skuwanie nadmiaru betonu?
ODPOWIEDŹ:
Wszystkie niezbędne prace do wykonania zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.
PYTANIE 10:
Z załączonej dokumentacji wynika, że droga dojazdowa do palcu budowy (realizowana w tym
samym czasie przez innego Wykonawcę) zostanie wykonana przed ukończeniem budowy
parkingu? Prosimy o potwierdzenie, że po nowej drodze będzie mógł poruszać się ciężki sprzęt?
ODPOWIEDŹ:
Tak pod warunkiem usunięcia wszystkich powstałych uszkodzeń w celu przywrócenia drogi do
stanu poprzedniego, za co Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.
PYTANIE 11:
Proszę o informację czy Wykonawca ma uwzględnić w ofercie zabezpieczenie przed
uszkodzeniem dróg dojazdowych do placu budowy, w przypadku korzystania z wewnętrznych
dróg Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Wykonawcy z zastrzeżeniem usunięcia wszystkich powstałych uszkodzeń w celu
przywrócenia drogi do stanu poprzedniego, za co Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.
PYTANIE 12:
Wnosimy o udostępnienie formularza oferty i wszystkich załączników w wersji edytowalnej.
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ODPOWIEDŹ:
Zamawiający udostępnia w formie edytowalnej formularz oferty, oświadczenia i Tabele
Elementów Scalonych.
PYTANIE 13:
Wnosimy o doprecyzowanie parametrów zabezpieczenia wykopów (długość, na jakiej ma
zostać wykonane zabezpieczenie, wysokość elementów zabezpieczenia i ich rodzaj oraz
udostepnienie dokumentacji projektowej – rzuty z zaznaczonym obszarem zabezpieczenia
wykopu).
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5, 6, 7.
PYTANIE 14:
Wnosimy o informację, czy należy zastosować oznakowanie poziome, pionowe, urządzenia
bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie słupów) parkingu? Ze względów bezpieczeństwa
zastosowanie ww. oznakowania jest wskazane.
ODPOWIEDŹ:
Należy zastosować oznakowanie poziome miejsc postojowych oraz osłony (oznakowanie)
słupów wg punktu 13.5 opisu (załącznik 1C-00 – APSGP_PW_opis) i oznakowanie dróg
ewakuacyjnych.
PYTANIE 15:
Wnosimy o uszczegółowienie rodzaju zastosowanego oznakowania poziomego i pionowego
oraz skorygowanie przedmiaru i Tabeli Elementów Scalonych o pozycje dotyczące ww.
elementów.
ODPOWIEDŹ:
Udostępnione przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do obliczania
ceny. Zamawiający w Tabeli Elementów Scalonych określił grupy robót po stronie
Wykonawcy na etapie budowania Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
leży rozwinięcie do poziomu asortymentu robót zagregowanych (Wzór Umowy, §5). Prace
wykonać zgodnie z dokumentacją.
PYTANIE 16:
Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ dotyczących terminu składania ofert przetargowych. Z
uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz okres świąteczny został znacznie
ograniczony czas na przygotowani e oferty. Ze względu na szeroki zakres dokumentacji oraz
chęć złożenia solidnej i rzetelnej oferty cenowej wnosimy o zmianę terminu składania ofert z
dnia 28.01.2021 r. na dzień 18.02.2021 r. Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli na
przygotowanie rzetelnej – rynkowej oferty i zapewni odpowiedni poziom konkurencji.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 4 lutego 2021 r. do godziny 10.00,
otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 lutego 2021 r. o godz. 11.00 – miejsce bez zmian.
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