Kraków, dnia 09.03.2015 r.
ZP-02/15 wyjaśnienia SIWZ 2
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
W programie prac konserwatorskich (zał. 13) na str. 9 znajduję się informacja odnośnie
posadzki z barwionych, betonowych płytek (pom. 1.6). Zamieszczone tam informacje nie
znajdują odbicia w przedmiarze robót.
Przedmiar robót ujmuje zerwanie posadzki cementowej, zerwanie wszystkich płytek, ich
oczyszczenie i ponowny montaż po wykonaniu nowej posadzki, ze wszystkimi wymienionymi
warstwami (chudy beton, 2x papa termozgrzewalna, izolacja ze styroduru, folia, wylewka
zbrojona, płytki). Natomiast program prac konserwatorskich w ogóle nie wskazuje na wykonanie
posadzek w taki sposób. Wręcz nakazuje zachowanie starej, sześciokątnej posadzki, przykrycie
jej folią i dopiero wówczas wykonanie wylewki pod nową posadzkę. Prosimy o odpowiedź, jaki
zakres prac należy ująć, aby prawidłowo wycenić przedmiotowe prace.
Prosimy również o podanie kolejności i rodzaju warstw w przekroju przedmiotowej posadzki
(brak przekroju posadzki w projekcie).
Odpowiedź 1
Ostateczna decyzja o sposobie zachowania zabytkowej posadzki poprzez
zabezpieczenie jej zgodnie z programem konserwatorskim lub rozebraniu jej i po
oczyszczeniu ponownym ułożeniu podjęta zostanie zgodnie z ustaleniami
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków podczas realizacji robót. W związku z
powyższym proszę wycenić roboty zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Pytanie 2
Prosimy o wskazanie pomieszczenia o numerze 0/08 (poz. w przedmiarze) na
projekcie/inwentaryzacji, ponieważ podczas wizji lokalnej nie mieliśmy okazji zapoznać się z
danym pomieszczeniem.
Odpowiedź 2
Pomieszczenia o numerze 0/08 znajduje się na parterze budynku.

Pytanie 3
W rozdziale 5 przedmiaru robót element 5.3 nie zawiera pozycji. Prosimy o informację, czy nie
doszło do pomyłki pisarskiej.
Odpowiedź 3
Element 5.3 nie zawiera pozycji – pomyłka pisarska.

Pytanie 4
W pozycjach 5.2.1 i 5.4.3 przedmiaru robót występują jednostki niezgodne z tymi, które są
zawarte w podanych tablicach. Prosimy o poprawne określenie wartości przedmiaru prac w tych
pozycjach.
Odpowiedź 4
Poz. 5.2.1, 5.4.3 oraz inne pozycje w których zastosowano jednostki niezgodne z
tymi, które są zawarte w podanych tablicach należy traktować jako kalkulację
indywidualną, pozycje
w kosztorysie ofertowym oferent może wycenić według
kalkulacji własnej.

II. Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie dotychczasowy termin składania ofert w
postępowaniu.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

_____________________________
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