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Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Dat
		AEZ/362/453/2018/GR            23.02.2018 r.

  Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu AEZ/S-001/2018

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 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 obejmujących przebudowę budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 oraz Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie, znak sprawy AEZ/S-001/2018, informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela wyjaśnienia:
  
 W udostępnionej dokumentacji brak jest projektu przyłącza cieplnego, prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający przekazuje projekt przyłącza cieplnego:
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	W udostępnionej dokumentacji brak opisu do projektu instalacji co i ct, prosimy o uzupełnienie.

W udostępnionej dokumentacji brak jest opisu do projektu instalacji gazowej, prosimy o uzupełnienie.
W udostępnionej dokumentacji brak jest opisu do projektu instalacji wod-kan, prosimy o uzupełnienie.
W udostępnionej dokumentacji brak jest opisu do projektu instalacji wentylacji, prosimy o uzupełnienie.
Prosimy o udostępnienie kart doborowych central wentylacyjnych.
Odpowiedź na pytanie 2 - 6:
Zamawiający przekazuje przedmiotową dokumentację:
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Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje modernizacji istniejących systemów wentylacji pożarowej klatek schodowych.
Odpowiedź:
Istniejące systemy wentylacji klatek pożarowej nie podlegają modernizacji, należy je podłączyć do nowo budowanych systemów.
	Czy dostawa i montaż wyposażenia wymienionego w „20170929_1785_PW_Opis wyposażenie2.pdf” wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź:
Przedmiotowe wyposażenie nie wchodzi w zakres zamówienia.
	Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może wskazać osobę na stanowisko specjalisty, który posiada aktualny certyfikat z zakresu programowania, uruchamiania i serwisowania systemów CCTV wystawiony przez producenta urządzeń potwierdzone min. Jednym wdrożeniem powyższego systemu, wykonanym w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert oraz specjalisty, który posiada aktualny certyfikat z zakresu programowania, uruchamiania i serwisowania systemów KD wystawiony przez producenta urządzeń potwierdzone min. Jednym wdrożeniem powyższego systemu, wykonanym w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert (pkt. VIII. 2.3) b) SIWZ).

Odpowiedź:
Postanowienia SIWZ nie zawierają ograniczeń w tym zakresie.

                                                                                                                         Z poważaniem,
                  Przewodniczący Komisji przetargowej
                                                                                                                   Franciszek Wierzański


                                                                                                                                                                   

