1. Pytanie:
W SIWZ p. 1.3.2. pp.3 Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu prac
podobnych „wykonanych (…) w ciągu każdego z pięciu ubiegłych lat (…) (wymagane
5 prac rocznie)” – a więc łącznie 25 prac, natomiast wg punktu 1.3.3. b) wykonawca
powinien „posiadać doświadczenie z ostatnich 5 lat (…) wyrażające się tym, że
zrealizował co najmniej dwa przedsięwzięcia (…) podobne w kubaturze i konstrukcji
do obiektu plebanii”.
Proszę o wyjaśnienie ile prac należy przedstawić w załączniku nr 3?
Odpowiedź:
W załączniku nr 3. należy przedstawić wykonane prace konserwatorskie na obiektach
wpisanych do rejestru zabytków (roboty sztukatorskie, konserwacja elementów
kamiennych, konserwacja elementów ślusarsko – kowalskich itp. ) oraz wykonane w
całości co najmniej dwa przedsięwzięcia budowlane o charakterze zabytkowym,
podobne w kubaturze i konstrukcji do obiektu plebanii.

2. Pytanie:
W projekcie i w przedmiarze wymagane jest wykonanie posadzek z płytek
ceramicznych. Nie ma natomiast nigdzie doprecyzowania ich parametrów, tak aby
można określić w ofercie grupę cenową. Może to spowodować wyceny najtańszych z
dostępnych płytek ceramicznych aby cena oferty była najniższa. Sądzimy jednak, że
na tym obiekcie należałoby zastosować płytki z wyższej półki.
Proszę o określenie parametrów żądanych płytek ceramicznych?

Odpowiedź:
W pomieszczeniach wc nr 1.07, 1.16 i 2.06 należy wykonać posadzkę z płytek gres
naturalny.
W pozostałych pomieszczeniach, w których w projekcie przewidziano posadzki z
płytek, posadzki należy wykonać z płytek terrakota, płytki o wymiarach 20/20 cm o
grubości co najmniej 20 mm.

3. Pytanie:
W zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej w rubryce określającej ilość sztuk lewych
i prawych, dla niektórych elementów zastosowano zapis „zx” i to zarówno dla
istniejących (np.O1,O2) jak i przewidzianych do wykonania (np. O3, D4).
Co ten symbol ma oznaczać?

Odpowiedź:
Symbol „zx” w wierszu przeznaczonym dla określenia ilości sztuk lewych i prawych
stolarki okiennej i drzwiowej oznacza, że projektant nie określił ilości sztuk lewych i
prawych. Należy kierować się rysunkami rzutów poszczególnych kondygnacji oraz
stolarką istniejącą.

