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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Remont elewacji parteru kamienicy Aleksandra Johna" Nr postgpowania
ZDMTUMTDZP I 39 IPN I 33 I 19 .

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr5g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt
3) Ustawy z dma29 stycznia20O4 r. Prawo Zam6wren Publicznych (Dz. U.22018, poz. 1986

z p62n. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie 1
W zwi4zku z zapisem w rozdziale 4 SIWZ: "wz6r umowy", w paragrafie 6 punkt 2:

"wykonawca ma obowi4zek dopuszczenia do pracy tylko osoby spetniaj4ce wymagania art.

37a ust. 1,2 i 3 oraz art.3Jc ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami zar6wno w
przypadku os6b na stanowiskach kierowniczych jak i samodzielnie wykonuj4ce
prace konserwatorskie", pytamy:

W jakim cell Zamawiaj4cy 24da zatrudnienia os6b "samodzielnie wykonuj4cych prace
konserwatorskie" skoro warunkiem udzialu w postgpowaniu jest posiadanie Kierownika
Rob6t konserwatorskich, a Artykul 36a pkt I ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad
zabytkami wymaga ALBO kierownika rob6t konserwatorskich ALBO osoby samodzielnie
wykonuj4cych prace konserwatorskie?

Odpowiedf
Zamaw\aj4cy informuje, 2e wymogi okreSlone w $ 6 ust 2 wzoru umowy pozostaje bez
zmtan.
Jest to zapis umowny maj4cy na celu spelnienie warunku postawionego przez
Mazowieckiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk5w w Decyiy nr Wl3475l20l8 z dnia
15 listopada 2018 r - w pkt 3 orzeczenia cyt."(...) obowi4zku kierowania robotami
budowlanymi oraz wykonania nadzoru inwestorskiego przez osoby spelniaj4ce wymagania, o

kt6rych mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami oraz obowi4zku
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich albo badari konserwatorskich przez
osobg spelniaj4c4 wymagania, o kt6rych mowa odpowiednio w art. 37a ust. I i 2, art.37b ust.
I i 3 albo art. 37d ust. I ustawy z dnia 23 lipca 2OO3 r. o ochronie zabyk6w i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2018 r . poz. 2067 tekst jednolity) ".
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Pytanie 2
Ile Zamawrajqcy zamierza przeznaczyi pienigdzy na sfinansowanej "Remontu elewacji
parteru kamienicy Aleksandra Johna".

OdpowiedZ
Zamawiaj4cy informuje, iz wanoSi szacunkowa zam6wienia przekracza r6wnowartoSc kwoty
30 000 EURO a jest mniejsza niz r5wnowartoS6 kwoty 5 548 000 EURO. Kwota jak4
Zamawralqcy zamterza przeznaczyc na sfinansowanie przedmiotowego zam6wienia zostanie
podana podczas otwarciu ofert.

Pytanie 3
Dzieh dobry, mam pytanie odnoSnie zaplecza bytowego budowy spetniaj4cego BHP, czy
bgdzie miejsce na ustawienie kontenera na odpady, pomieszczenia socjalnego, magazynu oraz
WC?

OdpowiedZ
Zgodnre z Specyfikacj4 Istotnych Warunk6w Zam6wienia w rozdziale V - Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t (opis przedmiotu zam6wienia) pkt.5.2.-
,,Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkie niezbgdne roboty i
czynnoSci towarzyszqce, w tym wynikaj4ce z uzyskania dostgpu do miejsc rob6t,
ewentualnego wykonania zaplecza , poboru pr4du i wody , transportu element6w itp. Roboty
powinny by6 prowadzone zgodnie z zasadami BHP, ochrony Srodowiska i obowi4zuj4cymi
przepisami".
JednoczeSnie zaznaczamy, 2e r6wnie2 w rozdziale V SIWZ w zalEcznlkach, zawarto m.in.
Porozumienie nr 2l/l8lP z 10.09.2018 r. pomiEdzy Zarz4dem Teren6w Publicznych a

Zarz4dem Dr6g Miejskich dot. udostgpnienia terenu o powierzchni 60 m2 z przeznaczeniem
na ustawienie rusztowafl .

Reizrer
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