Do Wykonawców
Wrocław, dn. 25.11.2019 r.

Dot. ZP/PN/86/2019/WOU/3399
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn: „Budowa
szybu wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku Urzędu
Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu”
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający
przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z
wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły w dniu 25 listopada 2019
r. następujące zapytania:
Pytanie nr 1
Proszę o ustalenie terminu Wizji lokalnej na obiekcie.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Wizja lokalna odbędzie się w dniu 29.11 2019 r. o godz. 10:00 w obiekcie gdzie
będą prowadzone prace remontowo- budowlane i instalacyjne.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wizji lokalnej proszone są o terminowe
przybycie. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy.
Zamawiający odpowie na wszystkie pytania, związane z realizacją przedmiotu
zamówienia. Pytania i odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego (www.bip.um.wroc.pl). Zamawiający zapewnia, że wszystkim
Wykonawcom zostaną udostępnione te same informacje.
Osoby do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Jan Krzywiecki – 71 777-79-49
Pytanie nr 2
W Opisie przedmiotu Zamówienie podana jest informacja dotycząca drzwi szybowych
(przystankowych) - wykonane ze stali nierdzewnej. Proszę o potwierdzenie, że drzwi
przystankowe (szybowe) nie muszą być panoramiczne (tj. przeszklone). Drzwi na
poziomie piwnicy (-1) w odporności ogniowej - Tylko i wyłącznie drzwi
niepanoramiczne.
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający nie wymaga, aby drzwi przystankowe były przeszklone, ale dopuszcza
takie rozwiązanie gdy nie koliduje z innymi przepisami.
Pytanie nr 3
Uzgodnienie Projektu budowlanego z UDT - Urząd Dozoru Technicznego nie wykonuje
takich uzgodnień - nie posiada takich kompetencji - Cała odpowiedzialność za
zgodność projektu Z Warunkami Technicznymi spada na Projektanta oraz
Wykonawcę. Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzyskał wszelkie uzgodnienia i pozwolenia
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Z up. Prezydenta
Ewa Kulik
Dyrektor Wydziału Zamówień
Publicznych
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