
 

Jastków, dnia 29-03-2019 

 

UG.271.16.2019.CT.2 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1) 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu 

pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie – pałac 

 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej. 

 

Pytanie 1 

SIWZ przewiduje wymianę istniejących listew przypodłogowych. W załączonej do SIWZ 

dokumentacji brak rysunku z wymiarami listwy przypodłogowej. Ponadto uwzględniając 

obecny stan zachowania podłóg proponujemy zastosować dodatkowy element 

wykończeniowy tj. ćwierćwałek (na styku listwy przypodłogowej i podłogi). Prosimy o 

uzupełnienie SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż tzw. ćwierćwałka na styku listwy przypodłogowej 

i podłogi. Należy dobrać wysokość i szerokość listwy przypodłogowej tak aby zakryć 

szczelinę pomiędzy ścianą i parkietem w optymalny sposób. 

 

Pytanie 2 

Klatka schodowa przewidziana do remontu (boczna) – brak szczegółowego opisu.  

Prosimy o wyjaśnienie: 

- czy stopnie schodowe przewidziane do wymiany mogą być wykonane z drewna klejonego? 

- istniejąca balustrada schodowa oraz belki policzkowe są pomalowane kilkoma warstwami  

   farb. Czy balustradę można wykonać z nowych elementów z zachowaniem historycznych  

   wzorów tralek i pochwytu? Jeśli tak – prosimy o podanie w jakiej kolorystyce należy  

   wykonać balustradę i belki policzkowe (transparentne lakiery czy farby kryjące – dotyczy 

również rozwiązania z pozostawieniem istniejących balustrad). Prosimy o uzupełnienie 

materiałów. 

Odpowiedź: 

Stopnie schodowe nie mogą być wykonane z drewna klejonego. Z uwagi na fakt, że prace 

będą prowadzone w obiekcie zabytkowym tralki i pochwyt mogą być odrestaurowane 

natomiast w miejsce uszkodzonych mogą być wykonane nowe. Należy zastosować lakiery 

transparentne.  

 

Pytanie 3 

Prosimy o wyjaśnienie dot. parkietu – w podłogach parkietowych są ruchome klepki  

i miejscowo niestabilne podłoże. Czy Zamawiający dopuszcza poniższe rozwiązania:  

- cyklinowanie parkietu i lakierowanie bez szpachlowania? (szpachla z lakierem na 

istniejącym podłożu może pękać). 

- czy dopuszcza się inne rozwiązanie tj. cyklinowanie, szpachlowanie, olejowanie. 

Odpowiedź: 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową.  

 



 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych zmienia SIWZ w zakresie udzielnych odpowiedzi oraz zmienia zapis działu  XI. 

SIWZ termin składania i otwarcia ofert  na dzień 05-04-2019r. (godziny pozostają bez 

zmian) Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X 

SIWZ).  Oferty już złożone a nie wycofane przez Wykonawców będę otworzone w nowym 

terminie.  

 

 

 

 

 

  


