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1.

Prosimy informację, która wartość wadium obowiązuje (zapisana liczbowo czy słownie):

Dział XIII 

Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota 

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium o 

wartości: 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych i 00/100) na czas związania 

ofertą

2023-03-07

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium o 

wartości: 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych  00/100) na czas związania 

ofertą

2023-03-10

2. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na rozbiórkę? 2023-03-08 Tak 2023-03-10

3. Prosimy o udostępnienie dokumentacji rozbiórkowej. 2023-03-08

W załączeniu wyciąg z projektu rozbiórek. Do zadania wykonawcy należeć będzie: usunięcie 

nawierzchni, elementów znajdujacych się poniżej poziomu terenu w obrysie wykopu, demontaż 

tymczasowych ścian prefabrykowanych na poz. -1 w osi 46 i 57,likwidacja stalowej obudowy z 

blachy i kaset typu Pruszyński w osi 46 - Kasety w poziomie 0 (około 160 m2) należy ponownie 

zamontować od strony wewnętrznej w osi 46 (wykorzystując elementy nośne rozbieranej 

konstrukcji) Prace opisane w działach 1.1 i 1.2 przedmiaru konstrukcja. Obiekty nad poziomem 

terenu zostaną rozebrane w ramach innego postępowania.

2023-03-10

4.
W przedmiarze robót pojawia się pozycja "mechaniczne karczowanie pni". Prosimy o 

informację czy ten element również należy wycenić.
2023-03-08

Pnie, jako pozostałość po wyciętych drzewach, występują w terenie robót, mogą być one 

usunięte podczas wykopów pod fundament trybuny. Do decyzji wykonawcy należy czy wycenić 

ich karczowanie jako osobną pozycję czy ten koszt ująć bezpośrednio w wykopach.

2023-03-10

5.
W przypadku potwierdzenia, że w ofercie należy uwzględnić karczowanie drzew, prosimy o 

potwierdzenie, że należy wycenić 16 sztuk pni o śr. (36-45cm).
2023-03-08 odpowiedź j.w 2023-03-10

Dotyczy: Dział V. Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu. Punkty 3.2.2.2.3

i 3.2.2.2.4. 

Wobec niejednoznacznego zapisu dotyczącego doświadczenia osoby przewidzianej do sprawowania

funkcji kierownika budowy, prosimy o udzielenie odpowiedzi:

Czy powyższy warunek należy uznać za spełniony, jeśli osoba przewidziana do sprawowania funkcji

kierownika budowy będzie dysponowała co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym,

rozumianym jako doświadczenie w budownictwie po uzyskaniu uprawnień budowlanych w

specjalności konstrukcyjno-budowalnej oraz będzie posiadała doświadczenie w pełnieniu kierownika

budowy przy budowie co najmniej jednego zakończonego obiektu kubaturowego o wartości robót

budowlanych min. 30 000 000 zł brutto. 

7.
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie pliku Przedmiar konstrukcja.pdf w formacie 

edytowalnym, np.. Jako plik .ath albo .xlsx
2023-03-08 Zamawiający udostępnia plik w formacie edytowalnym. 2023-03-10

8.
Zwracam się z prośbą o udostępnienie załączników nr 3, 5, 6 do SWZ w wersji edytowalnej 

Word.
2023-03-09 Zamawiający udostępnia plik w formacie edytowalnym dla załącznika nr 5 i 6 SWZ. 2023-03-10

Lista pytań i odpowiedzi dotyczących udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.
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6. 2023-03-08

Warunek należy uznać za spełniony, jeżeli osoba wskazana jako kierownik budowy będzie 

posiadała minimum pięcioletnie doświadczenie jako kierownik budowy i w tym czasie pełniła tę 

funkcję przy budowie co najmniej jednego zakończonego obiektu kubaturowego o wartości robót 

budowlanych min. 30 000 000 zł brutto

2023-03-10
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