
Pytanie 1:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w wiadomości mailowej z dnia 
17.09.2014, a zwłaszcza dotyczące zakresu prac.

Odpowiedź:

Odpowiedzi na pytania zawarte w wiadomości mailowej z dnia 17.09.2014 zostały Państwu 
przesłane w oddzielnym e-mail i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: 
http://www.luteranskaenklawa.pl/

Pytanie 2:

W  SIWZ  w  pkt.  1.1.  SIWZ  znajduje  się  następujący  zapis  „Rewitalizacja  zabytkowego
cmentarza (…),  obejmująca  prace  konserwatorskie  kaplic  oraz  pomników nagrobnych na
odcinkach  muru  cmentarnego  –  zachodnim,  północnym  oraz  wschodnim,  prace
konserwatorskie  kamieniarki,  rewaloryzację  zabytkowego  cmentarza  –  rewaloryzacja
nagrobków  i  muru  zewnętrznego  –  zachodniego,  ogrodzenia  i  małej  architektury,  prace
konserwatorskie  elementów  ceramicznych  i  klinkierowych,  oraz  remont  dwóch  kaplic”.
Ponadto  w  dokumentacji  przetargowej  znajdują  się  materiały  dotyczące  np.  ogrodzenia
kwater  wokół  nagrobków. Proszę  o potwierdzenie,  że zakres  prac objętych  zamówieniem
został zawarty w załączonym do dokumentacji przedmiarze robót lub wskazanie, które prace
z dokumentacji przetargowej nie są ujęte w przedmiarze a wchodzą w zakres zadania.

Odpowiedź:

Zakres prac objęty zamówieniem w całości został zawarty w załączonym do dokumentacji
przedmiarze robót.

Pytanie 3:

W związku z odpowiedziami na pytania do SIWZ Zamawiający w dniu 20.09.2014 udzielił na
jedno z pytań następującej odpowiedzi: „Tak, w zakresie prac np. przy nagrobku N-11, W-1,
W-2 itp.  należy uwzględnić kryptę wraz płytę  nagrobną nad kryptą.  W przypadku innych
nagrobków o podobnej budowie zakres dotyczy całości nagrobka, a nie tylko elementów na
murze.” Tym samym powstaje poważna różnica w zakresie prac pomiędzy pracami objętymi
przedmiarem  a  pracami,  które  wynikają  z  odpowiedzi.  Przedmiar  nie  obejmuje  prac
związanych z remontem krypt znajdujących się przed nagrobkami umieszczonymi na murze
oraz konserwacją nakryw krypt wraz z krawężnikami, natomiast z treści odpowiedzi wynika,
że  powyższe  prace  wchodzą  w  zakres  zadania.  Prosimy  o  odpowiedź,  czy  Zamawiający
uzupełni przedmiar o powyższe pozycje, czy też oferent ma wyliczyć przedmiar we własnym
zakresie. Jeżeli Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiaru o pełny zakres prac, to
w której pozycji przedmiaru należy ująć prace nie objęte przedmiarem?



Odpowiedź:

Zakres prac każdego z nagrobków jest wyraźnie wskazany w projekcie i przedmiarze robót.
Co  do  krypt  i  płyt  nagrobnych,  które  nie  są  widoczne  w  powyższych  konieczne  jest  ze
względu na prowadzone prace zasunięcie ich (zamknięcie grobów) po wcześniejszym wyjęciu
z nich elementów "zrzuconych" z nagrobków i większych śmieci. Całość prac prowadzona
być musi z zachowaniem szacunku dla pochowanych tam zmarłych.   

Pytanie 4:

 Prosimy również o odpowiedź, czy w związku z tym Zamawiający przewiduje przedłużenie
terminu składania ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.


