
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Gdańsk, dnia 27.02.2020r 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej 5 350 000 EURO na zagospodarowanie poddasza 

kościoła św. Jana w Gdańsku, nr ZP/NCK/1/2020. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zamawiający udziela następujących wyjaśnień 

dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 

Pytania 

1. Proszę o potwierdzenie sposobu oparcia belki stalowej na wieńcu. Na wieńcu znajdują się 

drewniane murbelki. Czy należy wyciąć drewniane murbelki w miejscach oparcia 

kształtownika? Jeśli nie, to proszę o przekazanie szczegółu oparcia kształtowników na wieńcu 

uwzględniając drewniane murbelki. Aktualny szczegół w ogólnie nie uwzględnia 

drewnianych elementów. 

 

2. Czy w wycenie ująć koszty związane z obniżeniem koryt kablowych biegnących 

równolegle do wieńca? 

 

3. Proszę o potwierdzenie, że deski podłogowe również muszą być zabezpieczone 

ogniochronnie. Proszę o podanie dopuszczalnych sposobów zabezpieczenia ognioochronnego 

deski podłogowej 

 

4. Po czyjej stronie będą koszty związane z demontażem elementów sceny/ podestów/ 

kratownic na potrzeby ustawienia rusztowania celem naprawy pęknięć na sklepieniu? 

 

5. Czy Zamawiający dopuści kotwienie rusztowania do elementów betonowych okalających 

filar? 

 

6. Jaki sposób naprawy łęku i wysklepień przy filarze przyjąć do wyceny? 

 

Odpowiedzi 

 

1. W miejscach kolizji końcówki belki stalowej z drewnianą murłatą (murbelką) dopuszcza 

się miejscowe podcięcie murłaty na potrzebną głębokość. 

 

2. Szczegółowy sposób z pracami przy korytach kablowych zawarty jest w poz.  4.1, 4.2, 4.3 

w opisie technicznym części Instalacje Elektryczne. Projekt nie przewiduje obniżenia koryt 

kablowych. 

 

3. Nie wymaga się zabezpieczenia ogniochronnego desek podłogi. Pozostałe elementy 

drewniane wykonane z drewna iglastego C-24 klasy II zaimpregnowane trójfunkcyjnym 

impregnatem solnym o właściwościach owadobójczych, bakteriobójczych i ogniochronnych – 

impregnację wykonać metodą dwukrotnego natrysku. 

 

4. Koszty związane z ewentualnym demontażem elementów sceny leżą po stronie 



 

 

Wykonawcy.  

5. Jeśli przy montażu rusztowania wystąpi taka konieczność, to istnieje możliwość 

zakotwienia w betonowej osłonie filara.  

 

6. Wycenę prac związanych z naprawą łęku należy przygotować w oparciu o pozycje ujęte w 

przedmiarze prac, branża budowlano-konserwatorska od poz.  14 do 20. 

 


