
1 
 

 

 

  Warszawa, dnia 26.03.2020 r. 
 
           
                                                                                                                     WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych polegających na  wykonaniu remontu dachu 
budynku dawnej Słodowni zlokalizowanego przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 7 w Warszawie 
 
Znak sprawy KF.AZ.2401.3.JM.2020 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na 
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 
Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 
 
Pytanie 15: 
Aby uniknąć pracy archeologa przy ciągłym uziomie, czy dopuszcza się zastosowanie szpilek o 
odpowiedniej głębokości i odpowiedniej rezystencji, jak zostało to wskazane w projekcie? 
 
Odpowiedź: 

Zastosowanie szpilek jest dopuszczalne jedynie wzdłuż wschodniej szczytowej ściany budynku. 

 
Pytanie 16: 
Czy podłogi przewiduje się do naprawy – jeśli tak proszę wskazać zakres wykonywania tych robót. 
 

Odpowiedź: 

Nie przewiduje się naprawy podłóg. Należy zdemontować te elementy podłóg które są porażone grzybem 

lub przez owady, i mają bezpośredni styk z elementami więźby, a następnie zabezpieczyć te miejsca 

platformami komunikacyjnymi z OSB. 

 
Pytanie 17: 
Proszę o informację czy folia paroprzepuszczalna będzie stosowana na konstrukcję dachową zgodnie z 
projektem czy też nie będziemy jej stosować aby zabezpieczyć budynek i konstrukcję przed materiałami 
palnymi jakim jest powyższa folia? 
 
Odpowiedź: 

Nie przewiduje się stosowania folii  paroprzepuszczalnej. 
 
Pytanie 18: 
Na stronie Urzędu Skarbowego, któremu podlegamy widnieje informacja: "Zdecydowaliśmy się na 
czasowe ograniczenie dostępu do Urzędu Skarbowego w Piasecznie ze względu na rozprzestrzenianie się 
koronawirusa. Ograniczenie dostępu potrwa od 13 do 27 marca 2020 r." W dniu 19 marca bezskutecznie 
próbowaliśmy złożyć wniosek o wydanie Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - dostępna była 
jedynie urna do wrzucania dokumentów. Nie jesteśmy w stanie oszacować w jakim terminie ani w jakim 
trybie będziemy w stanie uzyskać żądane przez Zamawiającego zaświadczenie właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego. 
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W związku z powyższym proszę o informację czy Zamawiający będzie honorował zaświadczenie 
wystawione przez Urząd Skarbowy w grudniu 2019 r. z przyrzeczeniem złożenia przez nas aktualnego 
zaświadczenia wystawionego przez Urząd skarbowy pod warunkiem dostarczenia go przez nas gdy tylko 
będzie to możliwe? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do prośby i dokona stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu. 
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