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WYJAŚNIENIA  TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów 
obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa 

kulturowego oraz naturalnego Krapkowic” 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych – jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.   zwanej dalej „ustawą”,  
wyjaśniam :  
 
Pytanie 1. 

W  pkt. II. SIWZ określono termin wykonania zamówienia w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej (z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę) do 3 

miesięcy od dnia podpisania umowy. Analizując specyfikę zamówienia termin ten wydaje się 

nierealny ze względu na czas trwania procedur w nadzorze budowlanym z uwzględnieniem 

uzgodnień w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Rzadko się zdarza że procedury w 

obu urzędach (ze względu na WUKZ) mieszczą się w przepisowym okresie 60 dni. Ponadto 

na prawomocność pozwolenia na budowę oczekuje się kolejne 14 dni. Z powyższych 

wyliczeń wynika, że na inwentaryzację obiektu i projektowanie wraz z wszystkimi 

uzgodnieniami, w tym z konserwatorem zabytków wskazanym w zaleceniach WUKZ, który 

ma opracować ocenę stanu zachowania kamiennych elewacji wieży i metodę ich 

czyszczenia, oraz na przeprowadzenie badań okr. w pkt 3. pozostaje 2 tygodnie, co jest 

dalece niewystarczające.  

Wobec powyższego prosimy o korektę wymaganego terminu wykonania dokumentacji 

projektowej w taki sposób, aby wykonawca nie odpowiadał za ewentualne przekroczenia 

terminów rozpatrywania i wydania decyzji przez ww. urzędy, czyli do dnia przekazania 

kompletnej dokumentacji projektowej do Administracji Architektoniczno-Budowlanej w 

Starostwie Powiatowym w Krapkowicach. Realny termin wykonania dokumentacji wraz z ww. 

opracowaniami i uzgodnieniami wynosi minimum 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 

Pytanie 2. 

2. Analogicznie jak wyżej, uwzględniając możliwość wydłużenia okresu do uzyskania 

pozwolenia budowlanego wraz z pozwoleniem konserwatorskim bez winy wykonawcy, 

prosimy o korektę wymaganego terminu wykonania robót w taki sposób, aby wykonawca nie 

odpowiadał za ewentualne przekroczenia terminów rozpatrywania i wydania decyzji przez 

ww. urzędy. Realny termin wykonania robót wynosi minimum 6 miesięcy od dnia uzyskania 

wymaganych pozwoleń. 



Odpowiedź na pytanie 1 i 2. 

Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu wykonania umowy. Patrz dz. XVIII SIWZ 
– Postanowienia końcowe oraz §11 Projektu umowy ( zał. nr 6.1 do SIWZ ). 
 
Pytanie 3. 
 
W piśmie WUKZ z dnia 07.06.2016 r. zalecono, że kwestia wykonania nowego otworu 
bramowego w murze obronnym powinna być poprzedzona rozpoznaniem historycznym i 
architektonicznym; wykonanie nowego otworu (przejścia) jest możliwe tylko w przypadku 
potwierdzenia nowej lokalizacji ww. badaniami.  
W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie następujących aspektów: 
1. Czy Gmina posiada dokumenty historyczne i architektoniczne umożliwiającego 
przeprowadzenie ww. badań. 
2.) Czy w przypadku, gdy ww. dokumenty nie istnieją albo nie potwierdzą możliwości 
wykonania nowej lokalizacji otworu bramowego w murze obronnym, możliwe będzie 
wyłączenie realizacji tego punktu Programu funkcjonalno-użytkowego. 
3.) Zdobycie i analiza dokumentów historycznych i architektonicznych oraz opracowanie 
odpowiedniej dokumentacji wymaga czasu, co także wpływa na wnioskowane w pkt 1 
zmianę terminów wykonania dokumentacji projektowej. 
 
Odpowiedź. 
 
Zadanie dotyczące przesunięcia otworu bramnego będzie realizowane warunkowo. Jeżeli 
Wykonawca nie otrzyma pozytywnej opinii Konserwatora Zabytków nie będzie ono 
realizowane. Patrz § 11 ust 3 Projektu umowy ( zał. nr 6.1 do SIWZ ). 
 
Pytanie 4. 
 
W programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) w zakresie planowanych robót w pkt 1 
jednoznacznie zapisano obustronne oczyszczenie metodą ciśnieniową z zanieczyszczeń 
atmosferycznych, grzybów, pleśni i porostów zabytkowych murów obronnych oraz murów 
zewnętrznych Wieży Bramy Górnej wraz z attyką. Z kolei w zaleceniach WUKZ zapisano, że 
należy opracować ocenę stanu zachowania kamiennych elewacji wieży i metodę ich 
czyszczenia, i że metoda oczyszczenia murów ma być opracowana przez konserwatora 
zabytków w specjalności kamień i cegła.  
Proszę o wyjaśnienie, czy wskazana w PFU metoda ciśnieniowa została zatwierdzona przez 
ww. specjalistę. Ze wstępnych konsultacji wiemy, że tematyka metod renowacji i konserwacji 
zabytków została ujęta w nowej ustawie i zgodnie z nią zastosowanie niewłaściwej metody 
podlega dotkliwym sankcjom. Z tego powodu obecnie specjaliści w tym zakresie określają 
metody renowacji i konserwacji dopiero po przeprowadzeniu szczegółowych badań.  
Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pokryje dodatkowe koszty, 
jeżeli konserwatorzy zabytków nie dopuszczą rozwiązania przewidzianego w PFU. 
 
Odpowiedź.  
 
Po konsultacjach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ustalono, że tylko w skrajnych 
sytuacjach zabrania się metody ciśnieniowej czyszczenia murów. 
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, uprawniony projektant winien dokonać 
oceny zachowania kamiennych elewacji wieży i murów obronnych. Pozytywna ocena pozwoli 
na wyrażenie zgody na czyszczenie murów metodą ciśnieniową.  
 Ocena winna zawierać parametry tej metody, m.in. ciśnienie i środki czyszczące ( preparaty 
chemiczne, mączki szklane, suchy lód, inne ścierniwa ). 
 
 
 



Pytanie 5. 
 
Program funkcjonalno-użytkowy w pkt 28 przewiduje wycinkę lub przeniesienie w inne 
miejsce elementów zieleni wysokiej. Wycinka lub przeniesienie dużych  drzew może 
powodować istotne koszty i reperkusje społeczne, dlatego prosimy o sprecyzowanie tego 
zakresu PFU poprzez wskazanie drzew przewidzianych do wycinki lub przeniesienia i 
określenie konkretnego sposobu zrealizowania tego zakresu robót.  
Uwzględniając mogące wystąpić  problemy w uzyskaniu pozwolenia na ww. działania i 
związane z tym koszty proponujemy rozważyć, czy możliwe będzie jedynie przycięcie drzew.  
Jeśli wskazana zostanie wycinka drzew, to prosimy o informację, czy w ofercie należy 
uwzględnić opłaty z tytułu wycięcia drzew, lub że Gmina uzyska odpowiednie pozwolenie 
bezpłatnie w zamian za inne nasadzenia - jakie i ile. 
 
Odpowiedź. 
 
Przewiduje się wycięcie dwóch drzew – wierzby szarej o średnicy pnia 66 i 77 cm. W ofercie 
nie należy uwzględniać kosztów związanych z opłatami za ich wycięcie. Należy natomiast 
uwzględnić koszty nasadzeń zastępczych w ilości 2 szt. wierzby białej ( 6 letnich ). 
 
Pytanie 6. 
 
Ze względu na rozbieżne informacje, prosimy o wyjaśnienie jaka część murów obronnych ma 
być poddana oczyszczeniu wraz z uzupełnieniem ubytków. 
 
Odpowiedź. 
 
Zgodnie z PFU należy przyjąć obustronne czyszczenie murów obronnych oraz murów 
zewnętrznych Wieży Bramy Górnej wraz z attyką. Należy oczyścić część murów obronnych 
przylegających do bramy wraz z murami zewnętrznymi Wieży Bramy Górnej o pow. łącznej 
1305,50 m2. 
 
Pytanie 7 
 
Czy w świetle pkt IV.1. SIWZ Wykonawcy mogą przedstawić ofertę tylko na jedno z zadań, 
czy muszą na oba.  
 
Odpowiedź. 
 
Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedno z zadań – patrz Dz. IV pkt 17 SIWZ. 
 
Pytanie 8 
 
Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w zakres oczyszczenia murów Wieży 
Bramy Górnej, wchodzą tylko mury zewnętrzne wraz z attyką. 
 
Odpowiedź. 
 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 6 
 
Pytanie 9. 
 
Czy Zamawiający może określić jakiej mocy jest obecne przyłącze energetyczne i czy 
przewidział w związku z tym zmianę parametrów tego zasilania w związku z przewidywanymi 
robotami. 
 



Odpowiedź. 
 
Moc obecnego przyłącza energetycznego wynosi 13kW. Nie przewiduje się zmian 
parametrów przyłącza. 
 
 
Ponadto informuję, że przedłuża się  termin składania ofert do dnia  01.02.2018r. do godz. 
10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02. 2018r. o godz. 10:15, dokonując odpowiednio 
zmiany  treści  Działu VII SIWZ .   Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
W wyniku zmiany treści SIWZ, dokonuje się zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  
nr 637008-N-2017 z dnia 29.12.2017r. 
 
                                                                              
                                                                                                          Podpisał : 
 
                                                                                                          Burmistrz      
                                                                                                  /-/ Andrzej Kasiura            


