MH.361.1.2019
WYJAŚNIENIA TRESCI SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego

w trybie

przetargu

nieograniczonego

pn.:

Wykonanie

robót

remontowych Dworku Du Chateau z XVIII w. siedziby muzeum im. ks. Stanisława
Staszica, przy ul. 3 Maja 11 w Hrubieszowie
Zamawiający: Muzeum im. ks. Stanisława Staszica, ul. 3 Maja 11, 22-500
Hrubieszów – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień
w treści SIWZ:
1. Przedmiar robót nie zawiera pozycji dot. wykopów pod wykonanie izolacji ścian
fundamentów z wywozem ziemi i przywiezieniem piasku (w celu uniknięcia osiadania
gruntu) na zasypanie wykopów oraz pozycji ich zasypania z ubiciem warstwami
Ad. 1. W wycenie należy uwzględnić wykopy liniowe przy ścianach fundamentowych o
szerokości 1,2 mb, głębokości 1,3 mb i długości 98,14mb z wywozem ziemi oraz
zasypanie po wykonaniu izolacji warstwami zagęszczonego piasku tej samej objętości.
2. W celu prawidłowego wykonania izolacji fundamentów niezbędne będzie wykonanie
wyrównanie powierzchni tych ścian ceglanych tynkiem z ewentualnym uzupełnieniem
ubytków cegieł w ścianach, brak w przedmiarze tych prac
Ad. 2. Zastosowana w projekcie technologia wykonania izolacji pionowej nie wymaga
wykonania tynku – uzupełnienia ubytków i wyrównanie powierzchni przewidziano
szpachlą stanowiącą element systemu izolacji. W przypadku zastosowania innych
materiałów i konieczności jej wykonania należy uwzględnić to w wycenie.
3. Prosimy o podanie rodzaju styropianu do izolacji fundamentów
Ad. 3. Nie ma wymagań co do rodzaju styropianu. Stanowi on jedynie zabezpieczenie
izolacji pionowej.
4. Nie uwzględniono pozycji naprawy profili ciągnionych na elewacji
Ad. 4. Powierzchnia profili ciągnionych ujęta jest w powierzchni ogólnej ścian elewacji.
5. Założono wykorzystanie płyt piaskowca ze schodów i tarasu w 100. Zdaniem firmy
kamieniarskiej ( po wizji lokalnej) koszty odzyskania, oczyszczenia i scalenia

kolorystycznego starego kamienia będzie porównywalny z nowym kamieniem na
całości . Połowa i tak będzie z nowych kamieni (max odzysk to ok 50%). Czy nie
przewidzieć wykonania tych robót z nowego piaskowca .
6. W przypadku

użycia części kamieni z odzysku - brak pozycji na wykonanie

ostrożnego demontażu płyt kamiennych wraz z ich przygotowaniem do ponownego
wbudowania oraz użycia co najmniej 50% nowego kamienia.
Ad. 5. i 6. W wycenie należy ująć ostrożny demontaż istniejącej i wykonanie nowej
nawierzchni z płyt z wykorzystaniem jak największej ilości istniejących elementów
kamiennych.
7. Malowanie elewacji budynku nie przewiduje wykonania gładzi i szlifowania jej
powierzchni , oraz oczyszczenia i gruntowania ścian po starej powłoce malarskiej
kredowej. Samo wykonie malowania elewacji w zakresie podanym w przedmiarze nie
gwarantuje uzyskania pożądanego efektu i przyczepności do powłoki kredowej.
Ad. 7. Należy uwzględnić w wycenie oczyszczenie przetarcie i zagruntowanie
powierzchni. Nie przewiduje się wykonania gładzi i szlifowania.

