Kraków, dnia 10.03.2015 r.
ZP-02/15 wyjaśnienia SIWZ 3
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 związku z informacją w sprawie wymaganych uprawnień osób potrzebnych do realizacji
zamówienia, prosimy o wskazanie jakiego rodzaju dyplom i zaświadczenie będzie honorowane w
zakresie rekonstrukcji kamienia i metalu.
Informujemy, że tylko trzy uczelnie w kraju (Kraków, Warszawa, Toruń) wydają dyplomy o
kierunku „Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki” w zakresie „konserwacji rzeźby” i nie
wyszczególnia się „rekonstrukcji kamienia i metalu”.
Czy zatem, uprawnienia wydane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków w zakresie
„konserwacji rzeźby” Zamawiający uzna jako warunek spełniony w przedmiotowym przetargu?
Odpowiedź 1
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą konserwatora zabytków w
zakresie kamienia i metalu posiadającego kwalifikacje zgodne z wymaganiami
określonymi
w
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NARODOWEGO z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych (Dz. U. 2011 Nr 165, poz 987) § 22.1 i § 32.
Należy również zapoznać się z odpowiedzią
wyjaśnieniach do SIWZ z dn. 06.03.2015r.

Zamawiającego na pytanie Nr 6 w

Pytanie 2
Jak należy rozumieć termin zakończenia prac i odbioru końcowego przedmiotu zamówienia w
świetle pkt. IV SIWZ i § 2 pkt. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.
Odpowiedź 2
Zgodnie z zapisami SIWZ oraz umowy w terminie do 26.06.2015 r. ma zostać odbiór
końcowy robót budowlanych. Natomiast w ciągu kolejnych dwóch miesięcy
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania sprawozdania z wykonanych prac
konserwatorskich po zakończeniu robót w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej
i w wersji elektronicznej (zgodnie z pkt III.5.b. SIWZ).

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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