


2

file_0.png


file_1.wmf



                  







Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Dat
		AEZ/362/844/2018/GR           08.05.2018 r.

  Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu AEZ/S-050/2018

Wyjaśnienie treści Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia

  Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety:
Pakiet 1: 
Wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny poród”,  zlokalizowanych na parterze budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie, 

     informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, na które   Zamawiający udziela wyjaśnienia:
     Pytanie 1:
     W nawiązaniu do odpowiedzi na Pytanie 5, prosimy o zaznaczenie na rzucie budynku pomieszczeń   wyłączonych z zakresu prac adaptacyjnych w omawianym postępowaniu.
Odpowiedź:
W załączeniu zaznaczono obrysem czerwonym pomieszczenia nie objęte zakresem opracowania.
NowogrodzkaCentrumSymulacji plan (2).pdf
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Pytanie 2:
Czy pomieszczenia na parterze budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie, w których zaplanowane są prace adaptacyjne, znajdują się pod opieką konserwatora zabytków? Jeżeli tak to prosimy o informację czy w zakresie Wykonawcy będzie wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej wymaganej przez konserwatora zabytków oraz uzyskanie koniecznych zgód wynikających z faktu wpisania budynku do rejestru zabytków. 
Odpowiedź:
Pomieszczenia  objęte opracowaniem nie podlegają ochronie konserwatorskiej w myśl Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu realizacji przedmiotu umowy w przypadku braku odpowiednich  zgód  nie wynikających z winy Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia czasu realizacji przedmiotu umowy.
Pytanie 4:
Prosimy o informację czy w przypadku braku możliwości regeneracji istniejącej stolarki okiennej, wymaganej w SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany przez Wykonawcę okien na nowe, wykonane w technologii PCV? Jeżeli tak to prosimy o podanie minimalnych parametrów w technicznych nowych okien.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wymiany okien na nowe, wykonane w technologii PCV.


                                                                                                           Z poważaniem,
                  Sekretarz Komisji przetargowej
                                                                                                                         Grażyna Radzka

                                                                                                                                                                   

