
Warszawa, dnia 19 marca 2019 r. 

 

 
 

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego. 
 

 

 
 

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz, 

którego działa XXIV Liceum Ogólnokształcącego im Cypriana Kamila Norwida w 

Warszawie, ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa, prowadzące postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tj.: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonanie zadania pn. Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum 

Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60 w Warszawie – działając na podstawie art. 

38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań o 

wyjaśnienie zapisów SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacjami. 

 

 

Pytanie 1. 

Czy zamawiający dopuści jako pierwsze referencje wymagane w SIWZ wykonane przy 

zadaniu „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej polegające m.in. na: 

Budowie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej – pow. 1860 m2, 

Budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej – pow. 510 m2, 

Budowie bieżni o nawierzchni poliuretanowej – pow. 355,63 m2, 

Budowa piaskownicy do skoku w dal – pow. 33,39 m2, 

Budowa nawierzchni z kostki brukowej – pow. 71,50 m2, 

Dostawa i montaż wyposażenia, 

o łącznej wartości 555.960,00 zł.  

Czy Zamawiający dopuści jako drugie referencje wymagane w SIWZ wykonane przy 

zadaniu „Remont boisk szkolnych” polegające na budowie dwóch boisk wielofunkcyjnych o 

powierzchni 2x po 1500 m2 z trawy syntetycznej oraz budowie boiska o powierzchni 420 m2 

z nawierzchni poliuretanowej.  
 

Odpowiedź. 

Zamawiający uzna warunki za spełnione o ile wartość robót związanych z budową boisk będzie dla 

każdej z referencji odrębnie nie mniejsza niż 400.000,00 zł. brutto. 

 

Pytanie 2. 

Zgodnie z opisem technicznym str 7 należy wykonać regulacje wysokościową obrzeży boisk-

prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót; 

 

Odpowiedź. 



Przedmiar robót ma charakter jedynie informacyjny. Wiodącym dokumentem określającym 

zakres prac jest dokumentacja projektowa. Wykonawca powinien  sprawdzić przedmiary w 

naturze (zastrzeżenie zawarte w dokumentacji technicznej). 

W związku z powyższym zamawiający informuje, że regulacje wysokościową obrzeży boisk 

należy jąć w koszcie wykonania nawierzchni boisk, rozebranie nawierzchni z kostki i 

obrzeży powoduje konieczność rozbiórki części obrzeży boiska do koszykówki. 

 

Pytanie 3. 

Zgodnie z opisem technicznym str 6 należy rozebrać kostkę na powierzchni 245m2: prosimy 

o korektę przedmiaru robót. 

 

Odpowiedź. 

Przedmiar robót ma charakter jedynie informacyjny. Wiodącym dokumentem określającym 

zakres prac jest dokumentacja projektowa. Wykonawca powinien  sprawdzić przedmiary w 

naturze (zastrzeżenie zawarte w dokumentacji technicznej). 

W związku z powyższym zamawiający informuje, że należy przyjąć wartość z opisu 

technicznego.  

 

Informujemy, że powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania. 

 

 

 

 

 /-/ Anna Rzewuska-Kowalczyk 
                                                                                                                                               Dyrektor Liceum 

 


