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Dot.: Przetargu nr ZP 271.2.2012 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyzamkowych 
oraz rewitalizacja funkcjonalno-użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi” 
 
 

W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, na podst. art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 01.2004r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), poniżej przedstawiam ich 
treść wraz z odpowiedziami zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy. 
 
 
część 3 
 
1. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r, Nr 202, poz. 2072) w zakres i formę 
programu funkcjonalno –użytkowego wchodzą w szczególności – kopia mapy 
zasadniczej (§ 19.4a). Prosimy o uzupełnienie tego dokumentu. 

Odp. 
Kopia mapy zasadniczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 
 
 
część 4 
 
1. W opisie szczegółowym SIWZ p. 2.1 brak wskazanych w innych zapisach 

badań architektonicznych, architektoniczne i konserwatorskie. W jakim 
zakresie są one wymagane? 

Odp. 
W pełnym zakresie. 
 
 
część 5 
 
-           wykonanie niezbędnych elementów uzbrojenia terenu (przyłącza, sieci, 
sugerowany gruntowy wymiennik ciepła itp.) związanych z docelową eksploatacją 
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obiektu, - czy Zamawiający  w tym etapie przewiduje wykonanie w taki sposób 
 instalacji, tak by umożliwić rozbudowę tej instalacji zgodnie z przeznaczeniem 
obiektu, czy zamawiający dopuszcza zaproponowanie innych źródeł ogrzewania niż 
 wymiennik ciepła i pompy ciepła. 
 
Odp. 
W I etapie należy wykonać przyłącza: elektroenergetyczne, wody i kanalizacji 
sanitarnej oraz odprowadzenie wód deszczowych z obiektu, wyjścia dla potrzeb 
gruntowego wymiennika ciepła. Instalację w I etapie należy wykonać, tak aby 
umożliwić jej rozbudowę w kolejnych etapach realizacji. 
Dokumentacja projektowa zawierać ma docelową instalację grzewczą - wymiennik 
ciepła i pompy ciepła. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie i wykonanie innego 
źródła ogrzewania (z wyłączeniem kotłowni na paliwo stałe) dla potrzeb części 
obiektu adaptowanej w I etapie realizacji. 
 
 
część 7 

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia( pkt. 3b) oraz w Projekcie 
Umowy( &2 punkt 1.b) jest następujący zapis dotyczący realizacji części robót 
budowlanych „ wykonanie robót budowlano-konserwatorskich zewnętrznych i 
wewnętrznych przebudowy i nadbudowy zamku wraz z zagospodarowaniem 
terenu przyległego zgodnie z uzyskanym pozwoleniem budowlanym na 
podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez Zamawiającego” . Natomiast w 
specyfikacji w części opisu szczegółowego (pkt. 3.2.2-realizacja robót 
budowlanych-Etap I) wykonanie robót budowlano –konserwatorskich 
zewnętrznych dotyczy napraw i zabezpieczeń elewacji zamku oraz remontu 
nawierzchni dziedzińca . Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu realizacji 
robót budowlano-konserwatorskich zewnętrznych oraz poprawę projektu 
Umowy o stosowny zapis. 

 
 

2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pkt.3c i3d) wyraźnie opisany 
jest zakres robót ogólnobudowlanych z podziałem na odtworzenie stanu 
surowego zamkniętego dotyczącego całego budynku oraz stanu budowlano-
instalacyjnego z wyposażeniem części pomieszczeń w poziomie I-wszej 
kondygnacji naziemnej niezbędnych dla fukcjonowania dorocznych imprez o 
charakterze kulturowym. Natomiast w projekcie Umowy & 2 (pkt. 1c) mowa 
jest o robotach ogólnobudowlanych (wraz ze zmianą użytkowania 
pomieszczeń parteru) zgodnie z pozwoleniem budowlanym na podstawie 
dokumentacji zatwierdzonej przez Zamawiającego. Prosimy o jednoznaczne 
określenie zakresu robót ogólnobudowlanych oraz o stosowny zapis w 
projekcie umowy. 

 
Odp. 
Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia w formie ogólnej przedstawione 
jest w ogłoszeniu o zamówieniu oraz projekcie umowy będącym załącznikiem do 
SIWZ. Szczegółowe informacje na temat zakresu zawarte są w  opisie 
szczegółowym przedmiotu zamówienia oraz pismach z odpowiedziami na pytania 
dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 



 
część 8 
1. Czy należy uwzględnić w wycenie badania archeologiczne? Jeśli tak, to 
prosimy o wskazanie w jakim zakresie? 
Odp.  
W pełnym zakresie. 
 
2. Czy należy uwzględnić dalsze badania architektoniczne oraz konserwatorskie 
budowli? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie w jakim zakresie?  
Odp.  
W pełnym zakresie. 
 
 
3. Prosimy o jednoznaczne wskazanie pomieszczeń przeznaczonych do pełnego  
remontu wraz z ich wyposażeniem w I etapie.  
Odp.  
Pełnemu remontowi podlegają wszystkie pomieszczenia parteru wraz  z 
komunikacją oraz jedno pomieszczenie techniczne w poziomie przyziemia.  
Wyposażenie pominąć. 
 
 
część 9 
W związku z umieszczone wizualizacją i rzutami kondygnacji, na których znajduję się 
winda proszę o sprecyzowanie czy winda wchodzi w zakres zadania, jeśli tak to 
proszę określić dokładnie parametry windy, to znaczy: udźwig, wykończenie, wymiary 
materiały z jakich ma być wykonany szyb. 
Odp.  
Dostawa i montaż dźwigu nie wchodzi w zakres zadania I etapu. Należy 
zaprojektować i wykonać szyb windowy dla dźwigu  hydraulicznego o udźwigu min. 
500kg przeznaczonego dla 6 osób (w tym osób niepełnosprawnych).  
 
Proszę o jednoznaczne określenie czy przekrycie dziedzińca przeszklonym dachem 
wchodzi w I ETAP prac. Po odpowiedziach  z dnia z dnia 05.04.2012 nie mam 
jednoznacznej odpowiedzi. W pytanie/odpowiedzi części 5 wynika, że nie wchodzi w 
zakres, natomiast w części 6 wynika, ze jest objęty robotami budowlanymi. Proszę o 
jednoznaczne określenie 
Odp. 
Przekrycie dziedzińca przeszklonym dachem nie wchodzi w zakres I etapu robót. 
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