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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  SIWZ  na  „Remont  drogi
wewnętrznej na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ
w  Lublinie       i  dostosowanie  jej  do  wymogów  dróg  pożarowych      -  zaprojektuj  i  wybuduj”  ,
Zamawiający udziela odpowiedzi:

Rozdział III punkt 2 opis przedmiotu zamówienia

Pytanie 1. mając na uwadze krótki termin na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie
mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie?
Odpowiedź:  W zakresie przedmiotu zamówienia nie jest wymagane wykonanie mapy do celów
projektowych.

Pytanie 2.Czy konieczna będzie przebudowa istniejącej infrastruktury jeżeli tak to w jakim zakresie
i  jakie  media  będą  wymagały  przebudowy i  czy  do  wykonawcy  będzie  należało  opracowanie
dokumentacji branżowych a następnie wykonanie zaprojektowanych robót?
Odpowiedź: Nie  ma  potrzeby  przebudowy  istniejącej  infrastruktury.  W  zakresie  robót  należy
uwzględnić regulację krat  ściekowych w remontowanej  drodze wewnętrznej.  Jeżeli   wykonawca
przedmiotu zamówienia uzna za konieczne wykonanie takiej przebudowy (na etapie projektowania),
to w/w prace należy wykonać.

Pytanie  3. Czy termin 10 dni  na wykonanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  obejmuje
uzyskanie  wymaganych  przez  Zamawiającego  uzgodnień  Specyfikacji  Technicznych  oraz
uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu?
Odpowiedź:  Termin  10  dni  na  wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  obejmuje
również uzgodnienie Specyfikacji Technicznych i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu tylko
z Zamawiającym (jest to droga wewnętrzna do oddziałów szpitalnych).

Pytanie 4. Czy teren na którym planowana jest inwestycja w całości należy do Inwestora? 
Odpowiedź: Tak, teren, na którym planowana jest inwestycja należy wyłącznie do Inwestora.

Pytanie  5. Czy  Zamawiający  posiada  warunki  zabezpieczenia/przebudowy  istniejącej
infrastruktury?
Odpowiedź: Przebudowa istniejącej infrastruktury nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie  6.Czy  zakres  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  uzgodnienie  wykonanie  dokumentacji
projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej?
Odpowiedź:  Zakres  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  uzgodnienie  wykonania  dokumentacji
projektowej w zakresie ochrony p.poż. z pracownikiem Szpitala, tj. specjalistą ds. p.poż.



Rozdział V punkt 2

Pytanie  7.  Czy  Zamawiający  uzna  za  spełniony  warunek  posiadania  doświadczenia  jeśli

Wykonawca wykaże, iż wykonał usługę projektową dla robót równoważnych lub podobnych do

przedmiotu  zamówienia  oraz  dwie  roboty  budowlane  polegające  na  wykonaniu  drogi  z  kostki

brukowej o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)?

Odpowiedź:  Zamawiając  nie  wyraża  zgody  na  zmianę  zapisów  SIWZ,  ponieważ  wymaga  od

Wykonawcy  wykazania  się  doświadczeniem  w  wykonaniu  roboty  budowlanej  w  systemie

zaprojektuj i wybuduj. Ponad to należy zauważyć, iż Wykonawca nie wskazał co rozumie przez 

 wykonanie usługi projektowej dla robót równoważnych lub podobnych do przedmiotu zamówienia.


