
 
Konstancin Jeziorna, dn. 30.10.2018 r. 

 

KDK/ZP/10/1/2018 

Do Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego na cele muzealne realizowana w ramach 

projektu pn.: „Muzeum Wycinanki Polskiej” Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Tytuł 

projektu: „Muzeum Wycinanki Polskiej”Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Oś priorytetowa V 

Gospodarka przyjazna środowisku.  

Szanowni Państwo! 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytania 

wraz z odpowiedzią. 

 

Pytanie Wykonawcy:  

„Obecnie na elewacji występują zbite, mocne współczesne tynki cementowe o gr do 3cm.  Usunięcie ich 

będzie się wiązało z dużym nakładem czasu pracy oraz spowoduje rozlegle zniszczenia lica elewacji i detalu 

architektonicznego. Przeprowadzenie zabiegu doczyszczania ręcznego i piaskowania nie ujednolici 

zniszczonej powierzchni muru ceglanego. Według naszej wiedzy należy przyjąć, ze wystąpią ROZLEGŁE 

prace odtworzeniowe z użyciem nowej cegły. 

Czy projektant akceptuje konieczność wykonania tych bardzo pracochłonnych i kosztochłonnych robot, czy 

tez zgadza się na pozostawienie istniejącego tynku?” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający informuje, że Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków określił w wytycznych sposób 

wykonania prac dotyczących elewacji i tym samym nie dokonuje modyfikacji dokumentacji postępowania. 

Zamawiający opublikuje Program Prac Konserwatorskich. 

  

Jednocześnie Zamawiający informuje o poprawieniu w treści SIWZ (strona 15) oczywistej 

omyłki pisarskiej polegającej na błędnie wpisanym adresie e:mail Zamawiającego w następujący 

sposób: 

Było: 

biuro@konstancińskidomkultury.pl 

Powinno być: 

biuro@konstancinskidomkultury.pl 

 

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert z dnia 31.10.2018 r. na 

dzień 02.11.2018 r. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Sekretariat, parter, pokój nr 1.21 , 

05-510 Konstancin Jeziorna,  ul. Mostowa 15.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego,  

I piętro, Sala multimedialna , 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Mostowa 15.  

Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SIWZ rozdz. XVI pkt. 15, rozdz. XVII pkt. 1, oraz 

rozdz. XVIII pkt. 1 oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 635404-N-2018 z dnia 12-10-2018 r. 
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