MINISTERSTWO ZDROWIA

Warszawa, 12.11.2013 r.

Biuro Dyrektora Generalnego
MZ-AGZ-270-10727-2/AB/13

WSZYSCY WYKONAWCY
Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest:
Część I zamówienia - wykonanie projektu budowlanego adaptacji klatki schodowej,
usytuowanej wewnątrz zabytkowego budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15
w Warszawie dla potrzeb instalacji nowego dźwigu osobowego przystosowanego
dla transportu osób niepełnosprawnych, w ramach aranżacji wejścia do budynku przy
ul. Miodowej 15;
Część II zamówienia - wykonanie projektu budowlanego remontu zewnętrznych ciągów
komunikacyjnych w obiekcie przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie;
– przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-10727/AB/13 wpłynęły zapytania.
Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) przedstawiam treść pytań i odpowiedzi.
1) Czy posiadacie Państwo aktualną inwentaryzację architektoniczno-budowlaną niezbędną
do wykonania zamówienia dla obiektów objętych opracowaniem w części I, II?
Odp. Zamawiający posiada inwentaryzację architektoniczo – budowlaną.
2) Czy w zakresie części I zamówienia jest wykonanie projektów konstrukcyjnych, tj.
wzmocnienia fundamentów, wyburzenia stropów lub ścian nośnych, itp.?
Odp. W zakresie części I zamówienia jest wzmocnienie stropu, wyburzenie fragmentu ścian
na podestach.
3) Czy w zakresie wyceny prac projektowych dla części I należy uwzględnić wykonanie
aranżacji wnętrza klatki schodowej?
Odp. Nie.

4) Czy w zakresie opracowania dla części I należy uwzględnić wykonanie ekspertyzy
technicznej klatki schodowej?
Odp. Tak.
5) Czy w zakresie opracowania dla części II jest wykonanie mapy do celów projektowych?
Odp. Nie.
6) Jaką ilość punktów oświetleniowych należy przewidzieć w modernizacji oświetleniu dla
części II?
Odp. Maksymalnie 10 punktów.
7) Czy w zakresie opracowania dla części II jest wykonanie remontów lub przebudowy sieci
instalacji uzbrojenia terenu?
Odp. Nie.
8) Z uwagi na uzgodnienia z wraz z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków
w Warszawie, wnosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 90 dni od dnia
podpisania umowy dla etapu I.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Proszę o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty.

