Warszawa, 10 kwietnia 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 Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie (01-049) przy
ul. Esperanto 5, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na Modernizację boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej
nr 234 im. Juliana Tuwima przy ul. Esperanto 5 w Warszawie – działając na podstawie
art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że modyfikuje niżej wskazane
zapisy:
a) w Programie Funkcjonalno Użytkowym dopisuje się niżej wskazane treści:
a.1) w pkt. I Część opisowa pkt. 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia ppkt. 1.1.
Przedmiot i zakres zamówienia, modyfikuje się dotychczas wpisany katalog czynności
opisanych jako Przewidywany zakres robót rozbiórkowych poprzez dopisanie:
Rozbiórka wiaty technicznej lodowiska
Demontaż urządzeń chłodniczych lodowiska”
a.2) w pkt. I Część opisowa pkt. 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia ppkt. 1.2. Opis
stanu istniejącego zdanie w treści: „Boisko do piłki nożnej o wymiarach płyty boiska
44,00 x 26,00 m okalają piłkochwyty o wysokości 6m z siatką stalową” uzupełnia się o
zapis w brzmieniu: „podbudowę stanowi kruszywa i beton oraz nieczynna instalacja
lodowiska”.
a.3) w pkt. I Część opisowa pkt. 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia ppkt. 1.6.
dopisuje się na końcu wskazanego punktu zapis w brzmieniu:
„Wiata techniczna : rozbiórka istniejącego obiektu , demontaż urządzenia chłodniczego
lodowiska”.
a.4) w pkt. I Część opisowa pkt. 2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do
przedmiotu zamówienia ppkt. 2.2.1. Przygotowanie terenu budowy, wprowadza się na
końcu wskazanego punktu zapis w brzmieniu:
„- Roboty rozbiórkowe i demontażowe wiaty technicznej i urządzeń chłodniczych

- Demontaż agregatu chłodniczego powinien odbyć się przez firmę posiadającą pełne
uprawnienia UDT do obsługi i serwisowania urządzeń chłodniczych.
Utylizacji podlegają :
-freon ze sprężarki
-olej ze sprężarki
-glikol z wymiennika
-wszystkie części które miały kontakt z powyższymi elementami
Dodatkowo należy odpowiednio przygotować drogi transportowe i posiadać urządzenia
do demontażu i transportu ciężkich urządzeń, Urządzenia powinny być spaletowane
i przedstawione do przekazania Inwestorowi.”
W celu umożliwienia wykonawcom uwzględniania powyższych modyfikacji w treści oferty
Zamawiający zmienia dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert na dzień 25 kwietnia
2019 r.
Miejsce oraz godzina składania oraz otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Informujemy, że powyższe modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.
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