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Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu 

budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1. Budynku Głównego na Pl. Teatralnym 3 - 

Wzmocnienie belek stalowych i naprawa głowic trzech kolumn oraz wymiana posadzki 

kamiennej pod kolumnadą, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A - 521.  

2. Budynku Technicznego  przy ul. Wierzbowej 3 – „Remont elewacji II etap - kamiennych 

płyt piaskowca na elewacji oraz kamiennych elementów balustrad tarasów I piętra”. 

 

 

Dotyczy: zapytań do SIWZ  

Informujemy, że w dniu 10.02.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania 

do treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 1: 

„Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej ath.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie posiada dokumentacji w wersji edytowalnej ath. 

 

 

Pytanie nr 2: 

„Prosimy o zmianę zapisu SIWZ pkt 10.6 oraz 19.38 w następujący sposób: „Wykonawca 

zobowiązuje się do zabezpieczenia styku robót wykonanych w roku 2013 i 2014 oraz udzielenia 

gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia.” Prosimy o udostępnienie dokumentacji 

powykonawczej dot. wykonanych prac w poprzednich etapach. Jest to konieczne w celu 

oszacowania zakresu prac na styku pomiędzy nowo realizowanymi a dotychczas wykonanymi 

pracami.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wprowadzi zmiany do pkt. 10.6 i 19.38 SIWZ.  

Dokumentacja powykonawcza dotycząca wykonanych prac w poprzednich etapach  

jest do wglądu w Dziale Administracji TN, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00. 

W celu umówienia się na wgląd w dokumentację należy skontaktować się telefonicznie  

w wyżej podanych godzinach z panem Andrzejem Wąsikiem tel. (22) 69 20 819. 

 

 

 



Pytanie nr 3: 

„Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ pkt 19.20 poprzez zmianę kar umownych z tytułu opóźnienia 

poprzez zamianę słowa "opóźnienia" na słowo "zwłoka". Zgodnie z art. 476 Kodeksu Cywilnego 

zwłoka to niewykonanie świadczenia w terminie z powodów zawinionych przez przyjmującego 

zamówienie i za które ponosi odpowiedzialność. Opóźnienie zaś to niewykonanie świadczenia  

na skutek okoliczności, które powstały niezależnie od niego i za które przyjmujący zamówienia 

nie ponosi odpowiedzialności. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wprowadzi zmiany do pkt. 19.20 SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 4: 
„Wnosimy o obniżenie kar umownych do wysokości 0,05% ceny brutto. Obecne kary są rażąco 
wysokie.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wprowadzi zmian w wysokości kar umownych. 

 

 

Pytanie nr 5: 
„W treści pkt 19 SIWZ tj. Istotne postanowienia dla Zamawiającego, które zostaną wprowadzone 
do treści zawieranej umowy brak jest informacji o karach względem Zamawiającego. W tym 
przypadku Wykonawca nie jest zabezpieczony w przypadku zerwania kontraktu z winy 
Zamawiającego.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wprowadzi zmian do pkt. 19 SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 6: 
„Wśród załączonych do SIWZ dokumentów brakuje formularzy: ofertowego i wymaganych 
oświadczeń oraz wykazów. Czy Wykonawca ma sam je przygotować?” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z  Załącznikami) nie ma żadnych braków. 

Wykonawcy sami przygotowują niezbędne formularze i oświadczenia. 
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