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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429020-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty rozbiórkowe
2018/S 190-429020
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 161-367730)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Warszawa
00-927
Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Galińska, Uniwersytet Warszawski, Dział Zamówień Publicznych, ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Oficyna pod Wizytkami, pok. 33
Tel.: +48 225522508
E-mail: izabela.galinska@adm.uw.edu.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uw.edu.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uzyskanie
odpowiednich pozwoleń wydanych przez właściwy organ, rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku
technicznego
Numer referencyjny: DZP-361-68/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45111300

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku
technicznego, uzyskanie odpowiednich pozwoleń wydanych przez właściwy organ, rozbiórka budynku
dydaktycznego i budynku technicznego, uporządkowanie terenu i roboty towarzyszące związane z realizacją
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inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Osiedla Akademickiego Kampus Służewiec” w ramach programu
wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”. Obiekty do rozbiórki zlokalizowane są na części działki
nr 29 w obrębie ewidencyjnym 1-04-13 przy ul. Smyczkowej w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, który jest dostępny na stronie
internetowej podanej przez Zamawiającego.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 161-367730

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku
technicznego, uzyskanie odpowiednich pozwoleń wydanych przez właściwy organ, rozbiórka budynku
dydaktycznego i budynku technicznego, uporządkowanie terenu i roboty towarzyszące związane z realizacją
inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Osiedla Akademickiego Kampus Służewiec” w ramach programu
wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”. Obiekty do rozbiórki zlokalizowane są na części działki
nr 29 w obrębie ewidencyjnym 1-04-13 przy ul. Smyczkowej w Warszawie.
2. Przedmiot zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji na rozbiórkę budynku dydaktycznego i
budynku technicznego obejmuje:
1) wykonanie i przekazanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbiórki budynków obejmującą:
a) projekt budowlano-wykonawczy rozbiórki budynku dydaktycznego i budynku technicznego wraz z
przedmiarem robót,
b) kosztorys i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
c) ewentualne inne opracowania i ekspertyzy techniczne wymagane przepisami prawa, które okażą się
niezbędne,
2) dokonanie odpowiednich odkrywek w celu określenia przekroju fundamentów i rzędnej ich posadowienia,
3) wykonanie mapy do celów projektowych,
4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na rozbiórkę,
5) pełnienie nadzoru autorskiego,
6) przeniesienie autorskich praw majątkowych i zależnych do projektu na Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia w zakresie rozbiórki budynku dydaktycznego i budynku technicznego,
uporządkowania terenu i robót towarzyszących obejmuje:
1) uzyskanie na własny koszt wszelkich zgód i zezwoleń koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia, w
tym m. in. na: zajęcie terenu zewnętrznego poza granicami działki Zamawiającego niezbędnego do realizacji
całego zakresu robót, tymczasowy wjazd na działkę oraz przejazd ciężkiego transportu samochodowego,
wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu dla planowanych robót,
2) roboty przygotowawcze i zabezpieczające, w tym przede wszystkim:
a) wystąpienie do gestorów mediów o ustalenie warunków przyłączenia i poboru energii elektrycznej na
potrzeby robót (wniosek podpisuje Zamawiający),
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b) organizacja ochrony mienia na terenie robót, do czasu przekazania go do użytkowania, utrzymanie czystości
na terenach przylegających do terenu robót (w tym dojazdy),
c) dokonanie, przed rozpoczęciem prac, niezbędnych zabezpieczeń terenu robót,
d) składowanie gruzu i odpadów z rozbiórek w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych z
Zamawiającym, wywożenie gruzu i odpadów z rozbiórek na bieżąco, a po zakończeniu robót całkowite
uporządkowanie terenu przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego,
3) odcięcie wszystkich mediów,
4) zabezpieczenie zieleni wysokiej na działce kolidującej z robotami,
5) wykonanie robót rozbiórkowych,
6) przekazanie Zamawiającemu terenu po wykonaniu robót objętych przedmiotem zamówienia wraz z
dokumentacją powykonawczą w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych,
7) wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki,
8) zasypkę ewentualnego wykopu gruntem rodzimym,
9) przywrócenie na własny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu robót wraz z usunięciem szkód
spowodowanych na skutek jego działania w trakcie realizacji robót,
10) oznaczenie na zniwelowanym terenie miejsc odcięcia mediów i naniesienie ich lokalizacji na inwentaryzację
w dokumentacji powykonawczej.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, który jest dostępny na stronie
internetowej podanej przez Zamawiającego.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku
technicznego, uzyskanie odpowiednich pozwoleń wydanych przez właściwy organ, rozbiórka budynku
dydaktycznego i budynku technicznego, uporządkowanie terenu i roboty towarzyszące związane z realizacją
inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Osiedla Akademickiego Kampus Służewiec” w ramach programu
wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”. Obiekty do rozbiórki zlokalizowane są na części działki
nr 29 w obrębie ewidencyjnym 1-04-13 przy ul. Smyczkowej w Warszawie.
2. Przedmiot zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji na rozbiórkę budynku dydaktycznego i
budynku technicznego obejmuje:
1) wykonanie i przekazanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbiórki budynków obejmującą:
a) projekt budowlano-wykonawczy rozbiórki budynku dydaktycznego i budynku technicznego wraz z
przedmiarem robót,
b) kosztorys i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
c) ewentualne inne opracowania i ekspertyzy techniczne wymagane przepisami prawa, które okażą się
niezbędne,
2) dokonanie odpowiednich odkrywek w celu określenia przekroju fundamentów i rzędnej ich posadowienia,
3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na rozbiórkę,
4) pełnienie nadzoru autorskiego,
5) przeniesienie autorskich praw majątkowych i zależnych do projektu na Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia w zakresie rozbiórki budynku dydaktycznego i budynku technicznego,
uporządkowania terenu i robót towarzyszących obejmuje:
1) uzyskanie na własny koszt wszelkich zgód i zezwoleń koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia, w
tym m. in. na: zajęcie terenu zewnętrznego poza granicami działki Zamawiającego niezbędnego do realizacji
całego zakresu robót, tymczasowy wjazd na działkę oraz przejazd ciężkiego transportu samochodowego,
wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu dla planowanych robót,
2) roboty przygotowawcze i zabezpieczające, w tym przede wszystkim:
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a) wystąpienie do gestorów mediów o ustalenie warunków przyłączenia i poboru energii elektrycznej na
potrzeby robót (wniosek podpisuje Zamawiający),
b) organizacja ochrony mienia na terenie robót, do czasu przekazania go do użytkowania, utrzymanie czystości
na terenach przylegających do terenu robót (w tym dojazdy),
c) dokonanie, przed rozpoczęciem prac, niezbędnych zabezpieczeń terenu robót,
d) składowanie gruzu i odpadów z rozbiórek w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych z
Zamawiającym, wywożenie gruzu i odpadów z rozbiórek na bieżąco, a po zakończeniu robót całkowite
uporządkowanie terenu przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego,
e) inwentaryzację istniejących sieci związanych z rozbiórką budynku dydaktycznego i budynku technicznego,
3) odcięcie wszystkich mediów oraz dokonanie wszelkich uzgodnień z gestorami mediów ulegających
usunięciu,
4) zabezpieczenie zieleni wysokiej na działce kolidującej z robotami,
5) wykonanie robót rozbiórkowych,
6) przekazanie Zamawiającemu terenu po wykonaniu robót objętych przedmiotem zamówienia wraz z
dokumentacją powykonawczą w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych,
7) wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki,
8) zasypkę ewentualnego wykopu gruntem rodzimym wraz z wykonaniem skarp o bezpiecznym pochyleniu i
tymczasowym ogrodzeniem zabezpieczającym pozostawionym na terenie inwestycji do momentu zasypania
przez Zamawiającego wykopu, lecz nie później niż do 31.12.2019 roku,
9) przywrócenie na własny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu robót wraz z usunięciem szkód
spowodowanych na skutek jego działania w trakcie realizacji robót,
10) oznaczenie na zniwelowanym terenie miejsc odcięcia mediów i naniesienie ich lokalizacji na inwentaryzację
w dokumentacji powykonawczej,
11) przywrócenie na własny koszt do stanu pierwotnego chodnika znajdującego się wokół budynków, który
może ulec uszkodzeniu podczas prac rozbiórkowych,
12) wykonanie ściany szczytowej łącznika pomiędzy budynkami, z odpowiednim ociepleniem i zabezpieczeniem
odpływu wody deszczowej z dachu,
13) wycinka i przesadzenie drzew które mogą ulec uszkodzeniu podczas prac rozbiórkowych,
14) monitoring budynków sąsiadujących z rozbieranymi obiektami.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, który jest dostępny na stronie
internetowej podanej przez Zamawiającego.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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