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Wykonawcy zainteresowani udziałem
W postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RZP/3/2022 prowadzonego
w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia
nieprzekraczajqcej progów unijnych pn.: Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w
obiekcie Hali Sportowej przy ul. obrońców Tobruku 40 W Warszawie ll, w ramach
realizowanego zadania inwestycyjnego, polegajqcego no ,,Modernizacji Hati Sportowej wraz
z zagospodarowaniem terenu przy ul. obrońców Tobruku 40 (etop ltl)"

ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy W Dzielnicy Bemowo działając
na podstawie art.284 ust.6 ustawyz dnia 1]. września 2oL9 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2o2t r. poz. Lt29 z pőźn. zm.| zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu
wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej treść pytań
wrazz odpowiedziami.

Pvtanie 1

Proszę o informację czy jest możliwość wydłużenia terminu wykonania modernizacji
instalacji wentylacyjnej z uwagi na utrudniony termin zakupu kanałów preĺzolowanych na
zewnątrz ?
odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu.

Pvtanie 2

Proszę o informację i harmonogram terminowy w jakich dniach/ terminach i godzinach sala
na której odbywać się będą meczef zawory będzie nieczynna ?
odpowiedź:
Harmonogram terminowy zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawcy robót.
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Pvtanie 3

Proszę o informację czy na zewnątrz będzĺe można wykonywać prace w chwili odbywania się
meczy lub innych zawodów ?

odpowiedź:

Tak. Podczas prac nie przewidujemy żadnych meczy i innych turniejów, pierwszy mecz
planowany jest 07.10'2o22r.W trym czasie odbywać się będą jedynie treningi.

Pvtanie 4
Czy są możliwe prace popołudniami lub w godzinach wieczornych ?

odpowiedź:
obiekt jest dostępny 24h/dobę. Należy uwzględnić treningi w godz. 10:00 - ].3:00 oraz
18:00-20:00 w tym czasie trenuje pĺerwszy zespół Legii (ale nie codziennie).

Pvtanie 5

Czy tak jak rozmawialiśmy na spotkaniu, demontaż , odsunięcie trybun oraz ponowne ich
ustawienie w miejscach docelowych leży po państwa stronie ?

odpowiedź:
Tak. Zamawiający odsunie trybuny we wskazane miejsce.

Pvtanie 6

Czy jest możliwość wypożyczenia wykładzin w celu podłożenia pod płyty oSB na którym będą
poruszały się wózki i podnośniki nożycowe ?
odpowiedź:
Zamawiający zastrzega sobie dbałość o stan parkietu. W tym celu udostępni wykładziny pod
wskazany sprzęt Wykonawcy.

Pvtanie 7

Czy jest możliwość wstawienia wiecej niż 1 wózek lub rusztowanie ?
odpowiedź:
Tak, pod warunkiem że oba będą zabezpieczone płytami oSB.

Pvtanie 8

Czy będziemy mieli pomieszczenie do przechowania etektronarzędzi ?
odpowiedź:
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Tak, Zamawiający Wyznaczy miejsce do przechowywania elektrona rzędzi
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Pvtanie 9

Czy jest możliwość pozostawienia na noc materiału w postaci kanałów wentylacyjnych i

izolacji termicznej na hali sportowej przez czas trwania prac W sposób zabezpieczony przed
uszkodzeniem podłogi ?
odpowiedź:

Tak, jest możliwość pozostawienia na noc materiałów na hali sportowej przez czas trwania
prac. Zamawiający Wyznaczy miejsce, z zastrzeżeniem, że nie mogą one uniemożliwić
korzystania z halĺ w trakcie odbywających się treningów w ciągu dnia.
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