
Pytanie 1: 

 

Prosimy o dokładne określenie, w jaki sposób przebiega granica pomiędzy elementami 

wchodzącymi w zakres niniejszego postępowania a pozostałymi. Z przedmiaru nie 

wynika to w sposób jednoznaczny (określenia elementów w przedmiarze nie są 

dostatecznie precyzyjne), a ma to wpływ na ostateczną wycenę i planowaną 

organizację prac. 

 

Odpowiedź: 

 

Granica pomiędzy elementami wchodzącymi w zakres niniejszego postępowania a 

pozostałymi została jednoznacznie przedstawiona w przedmiarze prac stanowiącym 

załącznik do SIWZ. Przedmiot tej części przetargu został określony w SIWZ w 

punkcie 1.1. Dla uzupełnienia, granica ta przebiega na I piętrze na styku ściany 

przedsionków prospektu z tylną ścianą wewnętrzną kościoła, na parterze: na styku 

ściany zachodniej ze słupami ścian północnej i południowej (po trzy okna z lewej i 

prawej strony ściany zachodniej). 

 
Pytanie 2: 

 

Prosimy o określenie, które elementy prospektu przewidziane są do demontażu i 

przewiezienia do pracowni, a które mają być poddane konserwacji na miejscu. Ma to 

poważny wpływ na organizację prac i wycenę zadnia. 

 

Odpowiedź: 

 

Oferenci, posiadający profesjonalne przygotowanie do realizacji zadania 

przedstawionego w tej części przetargu, określą we własnym zakresie które elementy 

prospektu przewidują do demontażu i przewiezienia do pracowni w taki sposób, aby 

realizacja prac została wykonana na najwyższym poziomie i określonymi przez 

oferentów czasie realizacji i cenie. Parametry dotyczące transportu elementów 

prospektu zostały określone w umowie stanowiącej załącznik do SIWZ w §. 2., punkty 

5 i 6. 

 

Pytanie 3: 

 

Czy obowiązki kierownika prac konserwatorskich i osoby prowadzącej szkolenia dla 

Norwegów z zakresu konserwacji drewna muszą dotyczyć jednej osoby czy mogą być 

podzielone, na przykład na kierownika prac i asystenta kierownika prac? Zakres prac 

przy prospekcie jest tak duży, że nakładanie na kierownika dodatkowych obowiązków 

w rodzaju szkoleń za granicą może wpłynąć negatywnie na przebieg i organizację 

prac. 

 

Odpowiedź: 



Informacja dotycząca kierownika prac konserwatorskich została jednoznacznie 

określona w punkcie 1.3.3. c. Warunki wymagane od Wykonawców w SIWZ. W 

związku z międzynarodowym charakterem przewidywanych prac takie są oczekiwania 

określone w SIWZ, a kierownik prac musi sprostać opisanym zadaniom. Opisany w 

Państwa zapytaniu asystent kierownika prac powinien pod nieobecność kierownika 

prac związaną ze szkoleniem, prowadzić bezpośrednie prace przy obiekcie. 

 
Pytanie 4: 

 

Dlaczego w zakresie obowiązków kierownika prac ma leżeć szkolenie Norwegów w 

zakresie prac ciesielskich? Tego rodzaju prace nie wchodzą w zakres studiów 

konserwatorskich i nie są objęte uprawnieniami zawodowymi konserwatora. 

 

Odpowiedź: 

 

Taki jest zakres określonej współpracy z Norwegami. W tym wypadku kierownik prac 

może rozszerzyć zakres zespołu tak, aby pozwoliło to na prowadzenie warsztatów. 

 

Pytanie 5: 

 

W związku z zapisem w SIWZ pkt 1.3.3. „W 2016 r. przewidziane jest trzydniowe 
seminarium w Świdnicy, w programie którego przewidziana jest wizyta w pracowni 
konserwatorskiej, prezentacja dokumentacji konserwatorskich (...)” prosimy o 

odpowiedź w czyjej pracowni konserwatorskiej i czy oznacza to że pracownia 

konserwatorska w której będą prowadzone prace konserwatorskie przy 

zdemontowanych elementach prospektu ma znajdować się w Świdnicy? 

 

Odpowiedź: 

 

Dotyczy to pracowni konserwatorskiej wykonawcy prac. 

 

Pytanie 6: 

 

Proszę o wyjaśnienie w przedmiarze pozycji nr 2  - „ściana tylna wewnętrzna i 

zewnętrzna pow. w rozwinięciu 38,20m2 tj. 900dm2”. 

 

Odpowiedź: 

 

W przedmiarze, w przedstawionej przez Państwa pozycji nr 2, omyłkowo w 

zestawieniu decymetrowym wpisano wartość 900dm2, podczas gdy powinno być 

3820dm2, co odpowiada rzeczywistej wielkości. Prawidłowa wielkość dotycząca tej 

pozycji znajduje się w obmiarze metrycznym tj. 38,20m2 i odpowiada to zarówno 

wartościom przedstawionym w podsumowaniu całej pozycji nr 2 w zestawieniu 

decymetrowym oraz metrycznym, jak i końcowym podsumowaniu przedmiaru. 


