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O G Ł O S Z E N I E  

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści  
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:  

 
Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIIIw.);  

restauracja i odnowienie budynków - etap 6 
 

RZ.272.1.2.2021 

  
 
 

 Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zamawiający udziela 

odpowiedzi na niżej cytowane pytania, które wpłynęły w dniach 22-23 marca br. w sprawie 

wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.  

 
 
Pytanie nr 1: Przed podpisaniem umowy od wybranego Wykonawcy będzie wymagany 
kosztorys szczegółowy. Dołączone przez Zamawiającego Przedmiary nie są jednak, 
prosimy o ich poprawę lub wyjaśnienie: 
 
Budynek nr 6 
- której wieży “małej” dotyczy pozycja nr 9, 10, 11 oraz 12? W załączonej dokumentacji 
w budynku nr 6 wieże nie występują. Prosimy o wyjaśnienie lub usunięcie pozycji 
Odpowiedź zamawiającego: Pozycje te dotyczą wieży, której rysunek pn. „B.6-
Wieżyczka.mała” dołącza się w ramach uzupełnienia dokumentów zamówienia; 
 
- przełożenia pokrycia którego dachu dotyczy pozycja nr 25 (22 m x 1,5 m)?, 
Odpowiedź zamawiającego: Przełożenie pokrycia poz. 25 dotyczy muru ogrodzenia 
pomiędzy budynkiem nr 5 a bazyliką; 
 
- wg pozycji 30 i 31 należy wykonać deskowanie i uzupełnić ścianę fundamentową 
warstwą  betonu o gr. 20 cm. Prosimy o potwierdzenie, że w taki sposób należy 
wyrównać ściany  fundamentowe, lub poprawić te pozycje zgodnie z technologią przyjętą 
w opisie, 
Odpowiedź zamawiającego: Tak, zgodnie z przedmiarem; 
 
- w przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej instalacji ogromowej, prosimy o uzupełnienie, 
Odpowiedź zamawiającego: Instalacja odgromowa nie jest przedmiotem 
zamówienia; 
 
- w przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej demontażu starej I montażu nowej lampy 
oświetleniowej, prosimy o uzupełnienie, 
Odpowiedź zamawiającego: Należy pozostawić istniejącą lampę; 
 
- w przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej montażu uchwytów flagowych, prosimy 
o uzupełnienie, 
Odpowiedź zamawiającego: Należy pozostawić istniejące uchwyty; 



 
- w przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej montażu obróbek blacharskich, prosimy 
o uzupełnienie. 
Odpowiedź zamawiającego: Obróbki blacharskie występują tylko w wieży. Należy je 
ująć w cenie ryczałtowej w poz. 12. 
 
Budynek nr 7 
- której wieży “małej” dotyczy pozycja nr 9, 10, 11 oraz 12? W załączonej dokumentacji 
w budynku nr 7 wieże nie występują. Prosimy o wyjaśnienie lub usunięcie pozycji, 
Odpowiedź zamawiającego: Pozycje te dotyczą wieży, której rysunek pn. „B.7-
Wieżyczka.mała” dołącza się w ramach uzupełnienia dokumentów zamówienia; 
 
- wg pozycji 30 i 31 należy wykonać deskowanie i uzupełnić ścianę fundamentową 
warstwą  betonu o gr. 20 cm. Prosimy o potwierdzenie, że w taki sposób należy 
wyrównać ściany  fundamentowe, lub poprawić te pozycje zgodnie z technologią przyjętą 
w opisie, 
Odpowiedź zamawiającego: Tak, zgodnie z przedmiarem; 
 
- w przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej instalacji ogromowej, prosimy o uzupełnienie, 
Odpowiedź zamawiającego: Instalacja odgromowa nie jest przedmiotem 
zamówienia; 
 
- w przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej demontażu starej I montażu nowej lampy 
oświetleniowej, prosimy o uzupełnienie, 
Odpowiedź zamawiającego: Należy pozostawić istniejącą lampę; 
 
- w przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej montażu uchwytów flagowych, prosimy 
o uzupełnienie, 
Odpowiedź zamawiającego: Należy pozostawić istniejące uchwyty; 
 
- w przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej montażu obróbek blacharskich, prosimy 
o uzupełnienie. 
Odpowiedź zamawiającego: Obróbki blacharskie występują tylko w wieży. Należy je 
ująć w cenie ryczałtowej w poz. 12; 
 
 
Pytanie nr 2: Budynek nr 6 i 7: zabezpieczenie fundamentów należy wykonać za pomocą 
maty drenującej czy folii kubełkowej? - rozbieżności w dokumentacji. 
Odpowiedź zamawiającego: Zalecamy folię kubełkową. 
 
 
Pytanie nr 3: Budynek nr 6 i 7: opaska z kostki granitowej ma mieć szerokość 0,6 m czy 
0,8 m? - rozbieżność w dokumentacji. 
Odpowiedź zamawiającego: Należy przyjąć szerokość 1,3 m; 
 
 
Pytanie nr 4: Budynek nr 6 i 7: czy opaska z kostki granitowej ma być zakończona 
obrzeżem granitowym? Jeżeli tak, to obrzeże o jakich wymiarach? 
Odpowiedź zamawiającego: Nie. Należy odtworzyć stan istniejący; 
 
 
 



Pytanie nr 5: Budynek nr 6 i 7: jakie parametry i jaki wygląd mają mieć nowe lampy 
oświetleniowe montowane nad drzwiami wejściowymi? 
Odpowiedź zamawiającego: Należy zachować istniejące; 
 
 
Pytanie nr 6: Budynek nr 6 i 7: ile uchwytów flagowych i jakiego rodzaju należy 
zamontować na elewacji? 
Odpowiedź zamawiającego: Należy zachować istniejące; 
 
Pytanie nr 7: Budynek nr 6 i 7: w których miejscach i o jakich szerokościach należy 
zamontować obróbki blacharskie? - brak informacji w dokumentacji. 
Odpowiedź zamawiającego: W wieżach – poz. 12 przedmiarów; 
 
Pytanie nr 8: Budynek nr 6 i 7: żaden z załączonych rysunków nie posiada wymiarów, na 
podstawie których można by było dokonać pomiarów I wyliczeń – prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji 
Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający nie posiada dokumentacji z naniesionymi 
wymiarami. Wykonawca ma prawo dokonać pomiarów w ramach wizji; 
 
 
Pytanie nr 9: Czy jest możliwość przetransportowania na dziedziniec, gdzie będą 
wykonywane prace, minikoparki i miniładowarki, ewentualnie większego sprzętu? Np 
przez drzwi/bramę wjazdową od ulicy Świętej Jadwigi, przez budynek nr 6 i 7? 
Odpowiedź zamawiającego: Jest taka możliwość. Sprzęt trzeba będzie ująć w planie 
BIOZ i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
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Legnica, 24.03.2021 r. 


