Łańcut, 19.04.2018 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 Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wartości wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. W SIWZ wynosi ono i 10 % ceny ofertowej brutto. Proponujemy obniżenie do
5 %.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający informuje, że postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie
wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostają bez zmian.
Pytanie nr 2
Czy spełniony jest warunek zdolności technicznej lub zawodowej w przypadku ukończenia roboty
polegającej na remoncie, konserwacji lub rewitalizacji budynku wpisanego do rejestru zabytków jeśli
roboty nie były wykonane na podstawie jednej umowy lecz kilku, których suma jest wyższa od
4 000 000,00 zl netto.
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający udzielił już odpowiedzi na podobne pytanie pismem z dnia 11.04.2018 r.

Pytanie nr 3
Czy kierownik budowy/robot musi posiadać pięcioletnie doświadczenie przy budynkach zabytkowych,
których wartość robot była wyższa od 4 000 000,00 zł netto.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający informuje, że postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie
pozostają bez zmian. Zamawiający nie wymagał aby kierownik budowy/robót miał doświadczenie przy
realizacji robót o wartości 4 000 000,00 zł netto realizowanych w budynkach zabytkowych. O ile jednak
Wykonawca zaproponuje taką osobę otrzyma dodatkowe punkty.
Pytanie nr 4
Czy jest możliwość dojazdu w pobliże budowy pompogruszki alejką parkową od strony Powozowni.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Utrudnienia związane z możliwością dojazdu zostały określone w SIWZ w tym w zakresie
dopuszczalnego tonażu.

