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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

do 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)   

NA ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN. 

„Rozbiórka niepodlegających adaptacji obiektów budowlanych na terenie 

nieruchomości przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia”  

 

NUMER POSTĘPOWANIA: ZP/TP/3/2022 

 

 

 

Niniejszym, działając na podstawie art. 284 ust. 4  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania i wnioski 

skierowane przez Wykonawców. 

Podana poniżej numeracja oznacza numer wniosku/pytania skierowanego przez Wykonawcę, nadany 

według kolejności wpływu do Zamawiającego. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert w postępowaniu nie ulega 

zmianie. 

1. W związku z chęcią przystąpienia do postępowania "ROZBIÓRKA 

NIEPODLEGAJĄCYCH ADAPTACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. GROCHOWSKIEJ NA POTRZEBY SINFONIA 

VARSOVIA", prosimy o udzielenie odpowiedzi na jakim etapie należy złożyć wykaz 

robót, ponieważ zgodnie z SWZ jest wymagany na wezwanie Zamawiającego a w 

Formularzu ofertowym występuje jako załącznik do oferty. 

 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 SWZ, wykaz wykonanych robót 

należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. Brak złożenia takiego wykazu z formularzem 

oferty nie jest brakiem oferty. 

 

2. W związku z prowadzonym postępowaniem „Rozbiórka niepodlegających adaptacji 

obiektów budowlanych na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej na potrzeby 

Sinfonia Varsovia”  zwracam się z prośbą o udostępnienie decyzji Stołecznego 
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Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która jest niezbędna 

do przygotowania oferty przetargowej.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

 

Zamawiający informuje, że pod linkiem: https://sinfoniavarsovia-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/Egx9neYk2yhNoN-

Oh9BwrREBhJEZGK12OQbEXIGoCDQXwQ?e=aevr3h (w przypadku problemów zalecane 

jest skopiowanie adresu i wklejenie do przeglądarki www) zostały zamieszczone następujące 

dokumenty dotyczące ochrony konserwatorskiej, a także inne z nimi powiązane: 

1. Pozwolenie Stołecznego Konserwatora Zabytków (pierwotna w tym obejmująca 

zgodę konserwatorską na rozbiórki) 

2. Pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (związane ze zmianami w 

projekcie budowlanym) w tym dotyczące drzewostanu 

3. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków 

4. Ostateczne pozwolenie na rozbiórki 

 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że żaden z obiektów będących przedmiotem robót 

stanowiących przedmiot zamówienia, nie jest objęty żadną formą ochrony konserwatorskiej, a 

jedynie jest położony na terenie objętym ochroną. Wskazane wyżej dokumenty nie ingerują 

bezpośrednio w sposób prowadzenia robót rozbiórkowych będących przedmiotem zamówienia, 

a jedynie stanowią zgodę administracyjną na wykonanie robót objętym wskazanym w SWZ 

zakresem. 
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