Łańcut, 17.04.2018 r.
S-ZP-203-6-2018
Zamawiający:
Muzeum-Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1
37-100 Łańcut
www.zamek-lancut.pl
Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania: Prace remontowo - konserwatorskie i budowlane Oranżerii w ramach
przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji łańcuckiej
poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni
ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”
Muzeum-Zamek w Łańcucie jako Zamawiający informuje, że działając w myśl art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1
Czy w ofercie powinni być zawarci konserwatorzy dzieł sztuki? - np. Kierownik prac konserwatorskich
(nie wynika to ze specyfikacji, a w obiektach zabytkowych nawet jeśli prace są tylko budowlane zwykle
wymagany jest konserwator z uprawnieniami)?

Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający zmienia treść ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków w ten sposób, że:


ogłoszenie o zamówieniu nr 524840-N-2018 z dnia 2018-03-23 r. w sekcji III pkt 1.3
dodaje się
po zdaniu kończącym się wyrażeniem „(Security Managment System)” zdanie „Kierownik prac
konserwatorskich - osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków lub która po rozpoczęciu
studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich
przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub
badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza
muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art.

14a ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2017 r. poz. 2187).”


specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 22.03.2018 r. w rozdziale VII ust. 4 pkt 2
po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:

„Kierownika prac konserwatorskich - osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite
studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków lub
która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych
studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich,
pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach
wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z
kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187).”
Pytanie nr 2
Czy potrzebne będzie poszerzenie badań stratygraficznych we wnętrzach? - zazwyczaj do programów
konserwatorskich wykonywane są wstępne badania, które rozwija się na etapie wykonawczym - w
specyfikacji i przedmiarze nie ma na ten temat mowy.

Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający nie przewiduje poszerzenia badań stratygraficznych we wnętrzach.
Pytanie nr 3
W badaniach załączonych do programu który jest elementem specyfikacji jest informacja o polichromii
z dekoracja ramowa, a w specyfikacji i kosztorysie nie ma ujętej konserwacji polichromii. Czy zatem
należy ją ująć, jeśli tak to w jakim zakresie i obszarze?
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zakres i sposób wykonania prac konserwatorskich został ujęty w dokumentacji konserwatorskiej , a § 1
ust. 2 projektu umowy stanowi jednoznacznie, że „Zakres robót precyzuje projekt budowlany i
wykonawczy budowy, STWiOR, programy konserwatorskie, Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia, z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek z w/w
dokumentów.”
Załącznik 3 do SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma

W związku z dokonaniem istotnych zmian w treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania i
otwarcia ofert został ustalony na dzień 27.04.2018 r., godziny nie uległy zmianie.

