
 

 

Kraków, dnia 06.03.2015 r. 

 

ZP-02/15 wyjaśnienia SIWZ 1 

 

Do wszystkich wykonawców 

 

I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przedstawia poniżej pytanie do treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie prac 
konserwatorskich na potrzeby MICET. Postępowanie ZP-02/15: 

 

Pytanie 1 

Zwracam się z prośbą o określenie zakresu prac ponieważ z projektu wynika dużo szerszy 
zakres robót niż dołączony przedmiar robót. 

Pytanie 2 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III. 6. jest napisane: 

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki od nr 10 do 17 do SIWZ” 

Z załączników tych wynika, że zostały zaprojektowane prace związane z wykonaniem instalacji 
elektrycznych, sanitarnych, wentylacji, przebudowy klatki schodowej, montaż windy itp. 

Załączony do ofertowej wyceny przedmiar robót uwzględnia częściowy zakres wspomnianych 
wyżej prac. 

Czy w związku z tym w wycenie ofertowej należy odnieść się tylko do tego przedmiaru robót, 
czy też w ofercie należy uwzględnić również pozostałe prace (instalacje elektryczne, sanitarne, 
wentylacyjne, montaż windy). 

Jeśli tak, to prosimy o załączenie przedmiaru robót na w/w prace. 

Pytanie 3 

Czy w zakres prac wchodzą również prace elektryczne i sanitarne? Wśród załączników do SIWZ 
jest załącznik nr 11 dot. m.in. instalacji sanitarnych i elektrycznych natomiast w przedmiarze 

nie ma pozycji tego typu prac. 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający potwierdza, że zakresem prac jest zakres objęty przdmiarem robót 
załączonym do SIWZ, niezależnie od projektów? 

Odpowiedź 1, 2, 3 i 4 

Do wykonania, zgodnie z informacją podaną w pkt III.2. SIWZ, jest zakres prac objęty 

opracowaniem "PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ 
PIWNICZNYCH BUDYNKU STAREGO TEATRU W KRAKOWIE UZUPEŁNIENIE" Kraków 
czerwiec 2014 r. na podstawie którego opracowano załączony przedmiar robót. 

Projekt budowlany stanowi element opisu przedmiotu zamówienia, który jest 
konieczny dla uzyskania pozwolenia na budowę dotyczącego zakresu przedmiotowego 
zamówienia. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że w ofercie będzie zobowiązany wskazać 

wynagrodzenie ryczałtowe i w jego ramach będzie zobowiązany do realizacji robót 

wchodzących w zakres przedmiotu umowy niezależnie od tego w jakich ilościach 
zostały one ujęte w przedmiarach stanowiących podstawę do wyliczenia 
wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

Pytanie 5 

W związku z wymaganiem zastosowania materiałów użytych w trakcie ostatniego remontu 

(przedmiar, element nr 1.6) prosimy o określenie jaka była przyjęta technologia tynków 
renowacyjnych. 
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Odpowiedź 5 

Stosowano wyrównawczy tynk renowacyjny OPTOSAN ASP do wysokości 2 m. a 
powyżej tynk cementowo - wapienny PROFiX PTC-10. Tynki kładziono zgodnie z 
instrukcją producentów. 

Zamawiający przypomina także o treści pkt III.9. SIWZ. 

 

Pytanie 6 

Wśród wymaganych przez Zamawiającego osób potrzebnych do realizacji zamówienia jest 

konserwator dzieł sztuki (pkt V.2.3).b).b). SIWZ), który powinien posiadać uprawnienia w 
zakresie rekonstrukcji kamienia i metalu. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli 
oferent wskaże dwie osoby będące konserwatorem w zakresie konserwacji kamienia oraz 
konserwatorem w zakresie konserwacji metalu? 

Odpowiedź 6 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

Poniżej Zamawiający dokonuje Zmiany SIWZ w tym zakresie. 

 

II. Zamawiający dokonuje zmiany pkt V.2.3. lit. b) ppkt b). Dotychczasowa treść: 

„konserwatorem dzieł sztuki: 

posiadającym uprawnienia do wykonywania prac przy zabytkach zgodnie z § 22 lub 31 
rozporządzenia MKiDN z dnia 27 lipca 2011 roku, w zakresach, które łącznie odpowiadać winny 
pełnemu zakresowi zamówienia tzn. w zakresie rekonstrukcji kamienia i metalu;” 

zastępuje się następującą: 

„konserwatorem dzieł sztuki: 

posiadającym uprawnienia do wykonywania prac przy zabytkach zgodnie z § 22 lub 
31 rozporządzenia MKiDN z dnia 27 lipca 2011 roku, w zakresach, które łącznie 
odpowiadać winny pełnemu zakresowi zamówienia tzn. w zakresie rekonstrukcji 
kamienia i metalu. 

Zamawiający dopuszcza wykazanie warunku przez wykazanie dysponowania dwoma 

osobami:  

- jedną osobą posiadającą powyższe kwalifikacje w zakresie rekonstrukcji kamienia, 

- jedną osobą posiadającą powyższe kwalifikacje w zakresie rekonstrukcji metalu;” 

 

III. Zamawiający informuje, że ulega zmianie dotychczasowy termin składania ofert w 
postępowaniu. Aktualny termin składania ofert to: 19.03.2015 r., godz. 12:00. Otwarcie ofert 

nastąpi tego dnia o godz. 12:15. 

IV. Zamawiający informuje jednocześnie o możliwości odbycia kolejnej wizji na terenie budowy. 

Planowany termin wizji to dzień 10.03.2015 r., początek o godz. 9:00, miejsce spotkania: sień 
wejściowa przy portierni od strony pl. Szczepańskiego 1. 

 

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości. 


