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Wszyscy uczestnicy postępowania                         

                                                                                  
Nr sprawy ZP/10/2019

Przedmiot postępowania: 

NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 
KLINICZNEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO PRZY UL. SIERAKOWSKIEGO 13  
W WARSZAWIE ORAZ WYKONANIE PRAC ADAPTACYJNYCH POMIESZCZEŃ 
W BUDYNKU SZPITALA PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 24/26 W WARSZAWIE 

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, działając zgodnie z
art.  38  ust.  2  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004 r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst
jednolity Dz. U.     2018 r.  , poz. 1986 ze zm.)  , udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu.

Pytanie:

Zgodnie z odpowiedzią nr 10 z dnia 12.07.2019 ( odp. nr 10 ) Zamawiający potwierdza,
że  wymóg powierzchni  dla  poszczególnych  kierowników robót  i  kierownika  budowy
 związany z warunkami udziału dotyczy powierzchni całkowitej. 
Natomiast  zgodnie  z  wcześniejszą  odpowiedzią  z  dnia  05.07.2019r,  Zamawiający
wymagał dla spełnienia warunków udziału kadry powierzchni użytkowej min. 5000 m2.
W związku z tym prosimy o jednoznaczne określenie i   potwierdzenie, że Zamawiający
zgodnie  z  odp.  nr  10  z  12.07.2019r.  wymaga  budynków  o  powierzchni  całkowitej
zarówno  w  warunkach  udziału,  jak  i  warunkach  punktowych  dla  poszczególnych
kierowników robót i kierownika budowy.

Odpowiedź: 

Tak,  Zamawiający  potwierdza,  iż  wymagane  są  budynki  o  powierzchni  całkowitej  
zarówno  w  warunkach  udziału,  jak  i  warunkach  punktowych  dla   poszczególnych  
kierowników robót i kierownika budowy.

                                                                    Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                                               Administrator Szpitala
                                                                              mgr Sławomir Szlifirski
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