Szczecin, dnia 28.03.2017 r.
sygn. DZ-124-2017/RB
bip.pum.edu.pl
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,
pn. „Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń w celu dostosowania budynku
Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 2 w Szczecinie do obowiązujących
przepisów i potrzeb użytkowników” – DZ-262-10/2017.
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie
art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
niniejszym wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 1
Zwracam się z prośbą o wyznaczenia terminu wizji lokalnej.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ, tym samym w Części I SIWZ, §6
ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zamawiający przewiduje zebranie wszystkich podmiotów zainteresowanych złożeniem
oferty. Zebranie wszystkich podmiotów odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 1000
– w Szczecinie, przed wejściem do budynku MCD nr 2 – przy ul. Żołnierskiej 54
w Szczecinie.”.
Pytanie 2
W dokumentacji zamieszczonej na stronie zamawiającego brak jest rysunków poddasza
i przekroi proszę o uzupełnienie dokumentacji.
Odpowiedź
Zamawiający załącza na stronie następujące pliki: „przekrój budynku.tiff” oraz „rzut
poddasza.tiff”, zawierające odpowiednio: przekrój budynku oraz rzut poddasza.
Pytanie 3
Proszę o wyjaśnienie czy do wyceny prac budowlanych przyjąć całe poddasze, węzeł
i pomieszczenia opisane w PFU, czy cały budynek?

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć pomieszczenia wskazane w PFU.
W przypadku pomieszczenia węzła cieplnego, w zależności od przyjętego rozwiązania
w zakresie wentylacji mechanicznej, należy przewidzieć prace związane z włączeniem
instalacji ciepła technologicznego dla potrzeb central wentylacyjnych w węźle cieplnym.
Pozostałe, wymagane czynności z tym związane przedstawiono w zapisach PFU.
Pytanie 4
Czy wymianie będzie podlegać stolarka okienna, jeżeli tak to tylko w pomieszczeniach
remontowanych, czy w całym budynku?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że stolarka okienna nie podlega wymianie za wyjątkiem sytuacji
uwarunkowanych wykonaniem projektu (np. oddymianie klatek schodowych, dodatkowe
naświetla na poddaszu).
Pytanie 5
Czy do wyceny prac budowlanych przyjąć dostawę i montaż dźwigu osobowego?
Odpowiedź
Tak. Zgodnie z zapisami treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk

W załączeniu:
1) Przekrój budynku.tiff,
2) Rzut poddasza.tiff.

