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Wszyscy wykonawcy 

 

Dotyczy : „Remont i odbudowa Bastionu Dolnego Twierdzy Srebrna Góra  etap II-
kontynuacja ” 

 
 

Poniżej przedstawiam zapytanie jakie wpłynęło do zamawiającego : 
Zapytanie : 

1. Z uwagi na charakter zadania oraz zgodnie z przepisami ustawy PZP rozumiemy, że oferent może 
wprowadzać materiały odpowiednie w miejsce podanych lub typowych dla danej podstawy, kierując się 
projektem, programem i swą wiedzą . Prosimy o potwierdzenie.  
Odpowiedź: 
Oferent może wprowadzać materiały „odpowiednie w miejsce podanych lub typowych dla danej 
podstawy” pod warunkiem zgodności z zasadniczymi założeniami projektowymi i po uzyskaniu zgody 
Projektanta, Konserwatora Zabytków i Inwestora (Inspektora nadzoru) na wprowadzenie „materiałów 
zamiennych”. 
Zapytanie: 

2. W niektórych katalogach przedmiaru – KNR 19-01, TZKNBC itp. nie występują z zasady niezbędne do 
użycia materiały i sprzęt. Rozumiemy, że należy je dodać zgodnie z projektem. Prosimy o potwierdzenie. 
Odpowiedź: 
Do wykonania robót zgodnie z projektem należy zastosować odpowiednie materiały i sprzęt przewidziane 
przez Oferenta. 
Zapytanie: 

3. Skąd Zamawiający przewiduje pozyskanie kamienia do elewacji? Dostępność kamienia na obiekcie jest już 
w znacznym stopniu ograniczona. Czy dopuszcza się pozyskanie kamienia nowego z któregoś z lokalnych 
kamieniołomów? 
Odpowiedź: 
Z uwagi na fakt historycznej budowy murów twierdzy ze „skalnego materiału rodzimego” odbudowa 
zniszczonych partii murów (elewacji) wykonana być musi z takiego samego materiału. Kamienie do 
elewacji należy pozyskiwać z osypisk erozyjnych zalegających na dnie  fosy otaczającej z zastosowaniem 
mechanicznego transportu poziomego i pionowego (wyciągów przyściennych wózkowych, wind lub 
odpowiednich dźwigów montowanych na dnie fosy lub na koronie bastionu) po uzyskaniu akceptacji 
Inwestora. Istnieje możliwość zastosowania materiału skalnego pozyskanego z któregoś z lokalnych 
kamieniołomów pod warunkiem zachowania cech tożsamych z materiałem historycznym i akceptowanego 
przez Projektanta i Inwestora. 
Zapytanie: 

4. W przedmiarze brak pracy rusztowań. Czy należy dodać np. w poz. 6 przedmiaru? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
 

 


