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BIURO FINANSÓW
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CBA/F-WZP/1332/2018

Warszawa, dnia 30.05.2018 r.

Do uczestników postępowania

dot.
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn.:
Termomodernizacja budynku Delegatury CBA w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej
4 D, sprawa nr 31/>PU/2018/TCz

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 2
ustawy Pzp, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
W przypadku stwierdzenia przez komisję wystąpienie siedlisk ptaków na ww.
budynku:
- kto występuje do Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydanie
zezwolenia na zniszczenie siedlisk i ostoi ptaków?
- kto ponosi ewentualne koszty związane z wystąpieniem, ewentualnym nakazem
wykonania budek lęgowych lub innych czynności?
- w przypadku niemożliwości wykonania robót do czasu otrzymania decyzji od
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, czy zostanie wydłużony termin
realizacji?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia siedlisk i ostoi ptaków na
budynku Delegatury CBA w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4D to Zamawiający
wystąpi do Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydanie zezwolenia na
zniszczenie siedlisk i ostoi ptaków. Ponadto ponoszenie kosztów związanych z
wystąpieniem, ewentualnym nakazem wykonania budek lęgowych lub innych
czynności z tym związanych pozostaje w gestii Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że okoliczności umożliwiające zmianę terminu realizacji
przedsięwzięcia zostały określone w § 16 projektu umowy stanowiącego załącznik nr
9 do SIWZ.

Pytanie nr 2:
W przedmiarze robót nie uwzględniono postawienia rusztowania do prac
elewacyjnych wraz czasem eksploatacji. Czy należy ująć te roboty w ofercie cenowej.
Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ – kosztorys ofertowy – wzór - Wykonawca w
fazie składania oferty, koszty wykonania robót tymczasowych takich jak: budowa i
rozbiórka rusztowań, daszków zabezpieczających, barier i pomostów i kładek winien
uwzględnić w kosztach robót podstawowych.
Pytanie nr 3:
W przedmiarach robót ujęto wywiezienie gruzu, urobku i materiałów z rozbiórki na
odległość do 10 km i do 15 km. Brak pozycji związanej z kosztem utylizacji gruzu,
urobku, materiałów z rozbiórki. Czy w związku z tym, Inwestor wskaże miejsce do 10
i 15 km, w którym te elementy zostaną przyjęte bez opłat? Jeżeli nie, czy należy w
wycenie uwzględnić dojazd do miejsca wskazanego przez Oferenta i uwzględnić
koszt utylizacji?
Odpowiedź:
W poz. nr 19, 70, 78, 122 oraz w poz. nr 19, 121, 129 należy dodać nakład M według
formuły: (ilość jednostek przedmiarowych x cena jednostkowa kosztu utylizacji jednej
jednostki przedmiarowej).
Pytanie nr 4:
Czy Inwestor może na stronie internetowej przetargu zamieścić w wersji edytowalnej
WORD załączniki niezbędne do złożenia oferty cenowej ( np. Załącznik nr 6,7,8,10 )?
Odpowiedź:
Zamawiający przekaże edytowalne wersje załączników drogą elektroniczną.
Pytanie nr 5:
W związku ze zbliżającym się długim weekendem oraz terminowym problemem na
dostarczenie do Warszawy oferty cenowej na dzień 05.06.2018r., czy Inwestor może
przesunąć termin złożenia oferty na dzień 07.06.2018r.?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji terminu
składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia 07.06.2018 r. do godz. 10:30 w Biurze Finansów CBA,
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego
w Warszawie przy ul. Poleczki 3, w dniu 07.06.2018 r. o godz. 11:00.

Pytanie nr 6:
W związku z prowadzonym postępowaniem uprzejmie prosimy o podanie informacji o
możliwości prowadzenia prac budowlano-montażowych w godzinach nie
pokrywających się z pracą Delegatury (np. od 7-17) oraz w soboty.
Odpowiedź:
Z uwagi na prowadzenie robót wyłącznie na zewnątrz budynku, Zamawiający
dopuszcza realizację robót w godzinach nie pokrywających się z pracą Delegatury.
Powyższe odpowiedzi i modyfikacje są wiążące dla Stron postępowania.
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