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Warszawa 10.06.2016 r.

Dotyczy: postępowania: „Przebudowa kolidujących elementów sieci energetycznej w
rejonie inwestycji pn. BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
AKADEMII w WARSZAWIE ul. BRONIEWSKIEGO 48”
Szanowni Państwo
W związku z pytaniami zadanymi do w/w postępowania wyjaśniamy:
Pytanie 1
Jaką przyjąć wartość zadośćuczynienia dla SM DOMHUT za wejście w teren
zgodnie z pismem 284/2016 z dn.19.04.16 r. ( brak poz. w przedmiarze robót )
Odpowiedź
Nie należy przyjmować żadnego zadośćuczynienia. Wystąpić może ono jedynie w
przypadku ewentualnej szkody wynikłej przy realizacji robót, za co odpowiada
Wykonawca robót.
Pytanie 2
Czy można pominąć demontaż kabli pod istniejącymi schodami budynku i
betonowym parkingu około 20 m.
Odpowiedź
Kable pod parkingiem należy zdemontować. Odcinek pod schodami zostanie
zdemontowany w czasie prac rozbiórkowych budynku.
Pytanie 3
Czy są warunki i jest podpisana umowa z RWE na demontaż kabli ( brak
załączników )
Odpowiedź
Informujemy, że dysponujemy warunkami RWE , projektem, niezbędnymi
wszystkimi uzgodnieniami i w chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy na
usunięcie kolizji pomiędzy RWE i ChAT.
Pytanie 4
Wyłączenie kabli spod napięcia i dopuszczenie do prac przez RWE jest poza
możliwościami wykonawcy, czy termin wykonania 21 dni w umowie może być
uzależniony od dnia dopuszczenia do robót przez RWE
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Odpowiedź
Informujemy, że umowa z Wykonawcą robót zostanie podpisana po podpisaniu
umowy na usunięcie kolizji z RWE. Stąd przyjęto 60 dni na związanie z ofertą
Wykonawcy.
Pytanie 5
Czy jest wymagana inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna ( brak w przedmiarze
robót, wymóg prawa budowlanego).
Odpowiedź
Tak .
Pytanie 6
Okres gwarancji 3 lata. Czy dotyczy również renowacji zieleni na działce SM
DOMHUT
Odpowiedź
Tak dotyczy. Do uzgodnienia w porozumieniu z SM DOMHUT.
Pytanie 7
Inwentaryzacja geodezyjna to czas około 30 dni od wykonania pomiarów w terenie,
czy wystarczy oświadczenie geodety do protokołu odbioru.
Odpowiedź
Tak.
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