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WYKONAWCY
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.), Zamawiający – Muzeum Zamkowe w Malborku, przekazuje poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont toalety na zamku w Kwidzynie – Oddział Muzeum Zamkowego w
Malborku. Znak sprawy ZP.2611.8.2018.bm :
Zapytania Wykonawcy:
1. Zgodnie z opisem technicznym do projektu w pomieszczeniu Komunikacji K2: „1. Mury gotyckie. Nie przewiduje się żadnych
prac.” oraz nie przewiduje się wykonania nowych tynków. Na zdjęciu stanu istniejącego, umieszczonym w tym samym opisie
technicznym widoczne są uszkodzone mury gotyckie, wymagające prac renowacyjnych, obecny jest występ elementu muru na
komunikację, podczas gdy na wizualizacji widoczne są równe ściany ceglane bez występów – jak po remoncie. Czy w ofercie
należy uwzględnić prace renowacyjne, częściowe rozebranie i odtworzenie wątku ceglanego, scalenie kolorystyczne i nowe
spoinowanie murów ceglanych? Czy też zgodnie z opisem pozostawić mur w stanie istniejącym? Prosimy o uzupełnienie
dokumentacji o opis i wyszczególnienie prac związanych z renowacją muru ceglanego.
2. Na w/w zdjęciu komunikacji przy ustępach widoczna jest również posadzka z płytek ceramicznych, które również należałoby
poddać pracom renowacyjnym (widoczne są miejscowe nierówności podłogi, ubytki płytek na podstopnicach, niejednorodny
koloryt), natomiast w opisie nie wskazano konieczności wymiany/remontu posadzki w obrębie pomieszczenia komunikacji K2.
Prosimy o sprecyzowanie czy w ofercie należy uwzględnić konieczność przeprowadzenia wymiany/remontu posadzki w tym
pomieszczeniu oraz o uzupełnienie dokumentacji o opis i wyszczególnienie prac z nią związanych.
3. Zgodnie z SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje wymianę instalacji kanalizacji, w zakres której wchodzą roboty ziemne
prowadzone na dziedzińcu zamku. Prosimy o wyjaśnienie, czy w czasie prowadzenia prac dziedziniec będzie dostępny dla
osób trzecich (część terenu będzie wymagała wygrodzenia i prac zabezpieczających) oraz czy Zamawiający przewiduje
możliwość wjazdu na teren dziedzińca sprzętu do prac ziemnych wymaganego do wykonania wykopu?
Odpowiedzi Zamawiającego:
Ad. 1. i 2. Planowane prace remontowe dotyczą jedynie substancji wtórnej, związanej bezpośrednio ze współczesną toaletą.
Projekt nie obejmuje prac związanych z konserwacją zabytkowego muru i posadzki, gdyż zakres ten dotyczył będzie innego
zadania konserwatorskiego.
Ad 3. Ze względu na charakter miejsca oraz potrzeby komunikacyjne Zamawiający przewiduje konieczność udostępnienia,
w trakcie prowadzenia robót budowlanych, dziedzińca dla potrzeb osób trzecich, a tym samym niezbędne będzie
wygrodzenie terenu budowy. Wjazd sprzętu do prac ziemnych na teren dziedzińca będzie możliwy przez bramę wjazdową
od zaplecza terenu zamku.
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