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Wszyscy Wykonawcy ubiegaj^cy si^ o udzielenie zamowienia

Dotyczy: Postqpowania o uduelenie zamowienia publicznego na ,,Wykonanie prac
konserwatorskich, majqcych na celu usuniqcie przyczyn postqpujqcej destrukcji ohiektu oraz
przynrdcenie polichromii pierwotnego stanu technicznego i cstetycznego szesciu segmentdw
pdznobarokowych law z kosciola pw. Sw. Elzbiety Wqgierskiej Sanktuarium Matki Boskiej
Szkaplerznej w Lubiesz^vie, w ramach projektu pn.: ,,Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa
Zulaw poprzez wykonanie robot budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach
zabytkowych i obiektach poiozonych na terenach objqtych ochronq konserwatorskq w gminach
zulawskich oraz stworzenie spojnej oferty turystycznej promujqcej tozsamosc Zulaw ".

Petnomocnik Zamawiajjjcego, Gmina Cedry Wielkie, udziela odpowiedzi na pytania zadane
do post?powania:

Pytanie 1

W zwi^zku z tym, ze nasza firma przygotowuje si? do zlozenia oferty na wykonanie prac
konserwatorskich maj^cych na celu usuni?cie przyczyn post?puJ^cej destrukcji obiektu oraz
przywrocenie polichromii pierwotnego stanu technicznego i estetycznego szesciu segmentow
poznobarokowych law z kosciota pw. Sw. Elzbiety W?gierskiej Sanktuarium Matki Boskiej
Szkaplerznej w Lubieszewie, w ramach projektu pn.: ,,Zachowanie wielokulturowego
dziedzictwa Zulaw poprzez wykonanie robot budowlanych, remontowych i konserwatorskich
w obiektach zabytkowych i obiektach poiozonych na terenach obj?tych ochron^
konserwatorska w gminach zulawskich oraz stworzenie spojnej oferty turystycznej
promuj^cej tozsamosc Zulaw", zwracam si? z prosb^ o udost?pnienie przedmiarow, abysmy
mogli dokonac wyceny.

Odpowiedz: Zamawiajjjcy nie dysponuje przedmiarem i prace nalezy wycenic na
podstawie programu prac konserwatorskich. Mozna rowniez przeprowadzic wizj?
lokaln^ w terenie. Termin wizji lokalnej nalezy ustalic indywidualnie z ks. Arkadiuszem
Dekaiiskim - Proboszczem pod nr telefonu 515 104 939.

Pytanie 2

W warunkach okreslaj^cych przedmiot zamowienia uzyto programu prac konserwatorskich,
ktorego bylam wspolautorem. Program ten nie zostal napisany na zamowienie Urz?du Gminy
Cedry Wielkie, nie by! tez zamowiony przez parafi? p.w. Sw. Elzbiety W?gierskiej
w Lubieszewie.

W zwi^zku z powyzszym chcialabym si? dowiedziec, czy wykorzystanie tegoz programu prac
konserwatorskich mojego wspolautorstwa jest elementem wykluczaj^cym mnie
z post?powania przetargowego.

Odpowiedz: Przeslanki wykluczenia wykonawcy z postepowania wskazane zostaly w pkt
17.2 ogloszenia o zamowieniu. Jednoczesnie Pelnomocnik Zamawiaj^cego wskazuje, iz
w przedmiotowym post?powaniu nie majij zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych.
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Pvf anie 3

W opisie przedmiotu zamowienia. jak ii w programie prac konserwatorskich zapisano:,, iz
przedmiotem prac sa. m. in. marmoryzow;ane pxtliczki, zapiecki i ramki wokol plycin.. Poj'ecie
..powierzchnia. marmoryzowanaT jest, wymieniana zamiennie z pojfciem ..powierzchnia.
polichromowana^ co stanowr dose istotna taidhosc w dokonaniu wyceny prac. Pojecia, te nie
s^ bowiem tozsame... ,,Powierzchniai paTichiroTnowana^ jest, pojeciem szerszym. i obejmuje
rozne rodzaje wykonczenia. powierzehni, podczas gdy poj^cie ..powierzehni
marmoryzowanej'̂  okresla juz. konkretny rodzaj polichromii. Wizja lokalna w obiekcie
i przeprowadzone ogl^dziny lawek jednoznacznie wykazaly, na wyst^powanie pod wtornymi
farbami pierwotnej dekoracji malarskiej z motywami roslinnymi i geometrycznymi a nie
jedynie sugerowanej marmoryzacji. Z uwagi na istotne roznice w wycenie prac
konserwatorskich przy roznych rodzajach polichromii - w tym tahszej konserwacji
powierzehni marmoryzowanej wzgl^dem dekoracji ornamentalnej (Patrz: zasady
wynagradzania plastykow - konserwatorow - restauratorow dobr kultury) uprzejmie
zapytujemy dlaczego zaw^zono program prac (poza obrazami) do powierzehni
marmoryzowanej i jakie badania daly podstaw^ do takiej kwalifikacji powierzehni
polichromowanej. W zwi^zku z w/w faktami istnieje bowiem trudnosc w wypelnieniu
kosztorysowej tabeli zamieszczonej w formularzu ofertowym w p. p. 11 Cena oferty, gdzie
obok przedstawieh malarskich wymieniono ponownie i jedynie powierzehnie

marmoryzowane.

Odpowiedz: Wst^pne sondazowe badania niezb^dne do wykonania kosztorysu zostaly
wykonane zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim przez osob^ uprawnion^ do tego.
Kosztorys nie jest zawfzony, gdyz w tabeli powierzehnie marmoryzowane s^| dokladnie
okreslone (zapiecki, policzki) jako rodzaj powierzehni o podobnej problematyce, mozna
je obmierzyc. Jednoczesnie nie wyklucza to, ze w pewnych partiach marmoryzacja moze
bye dopelniana lub przeplatana innego typu dekoracjsj, lecz przy odkrywkach
niekoniecznie musiato bye to jednoznaczne. Trudno byloby na podstawie odkrywek
sondazowych stwierdzic, jaki zakres powierzehni stanowi ewentualny ornament, ktory
moze znajdowac si pomidzy powierzehniami marmoryzowanymi. Stosowane zas
w programie prac poj^cie ,,polichromii" jest szerokie, uwzgl^dnia marmoryzacje b^dz
wzbogacaj^ce j^ elementy ornamentalne, o ktorych Pan pisze, lub inne. Jesli uzyte jest
w programie dla marmoryzowanych policzkow i zapleckow, to chodzi o marmoryzacje
i jakikolwiek detal, ktory zostanie znaleziony w trakcie prac. Rowniez, co potwierdzaji}
inni specjalisci w dziedzinie, marmoryzacja nie musi bye zawsze latwiejsza niz ornament

geometryczny.

Wzor kosztorysow konserwatorskich (,,Zasady wynagradzania artystow plastykow,
konserwatorow-restauratorow dobr kultury") zawiera ,,widelki", ktore regulowac mog^
stopieh trudnosci zadania. Roznica wartosci w zakresie ,,widelek" dla marmoryzacji jest
nieznaczna, wlasciwie si te zakresy zaz^biajjj.

Wykonawca moze, wedle wlasnych spostrzezeh i ogl^dzin, uwzgldnic inny stopieh
trudnosci poprzez wybranie wyzszej wartosci z ,,widelek". Ponadto moze rowniez
uwzgldnic stopieh rewaloryzacji, gdyz wlasciwie dopiero etap rekonstruowania (czyli
faktyczna rewaloryzacja) jest zalezny od stopnia trudnosci polichromii
(marmoryzacji/ornamentu).

Cytuj^c za ,,Zasadami wynagradzania..." :
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Wykonawcy zgodnie z rozdziclnikicm
Tablica ogloszeh Urzcdu Gminy w Cedrach Wielkich
Strona intcrnetowa Pclnomocnika Zamawiajacego: www.ccdrv-wielkic.pl

Otr/vmuia:

,,Stopien rewaloiyzacji odzwierciedla niezb?dne naklady zwijjzane z konserwacj^
i restauracjsj oraz uwzgl?dnia stopien zniszczenia obiektu. Podane wyceny obowiazuj^j
przy 1. stopniu rewaloiyzacji, wyzszy stopien rewaloiyzacji powoduje mnozenie wyceny
przez wartosc rewaloryzacji wyznaczonq w 10-ciostopniowej skali".

Kazdy z oferentow zainteresowanych renowacjij mial jednakowy dost?p do obiektu
i, przeprowadzaj^c ogl?dziny oraz badania sondazowe, mial mozliwosc wyci^gania
stosownych wnioskow i na ich podstawie konstruowal swojq ofert?.

Pvtanie 4

Jak nalezy interpretowac zawarte w punkcie II formularza ofertowego zapytanie o zysk
i robocizn? oraz inne parametry charakteryzuj^ce kosztorysy robot budowlanych, podczas
gdy niniejszy przetarg dotyczy prac konserwatorskich przy obiektach wpisanych do rejestru
zabyt^o^ ruchomych i w mysl zaleceh Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
wykonawca (dyplomowany konserwator dziel sztuki) ustala kosztorys wg. cennika
ogloszonego w Biuletynie informacyjnym Konserwatorow Dziel Sztuki,
vol.l0.No.2(37)1999, rozni^cego si? parametrami od wycen stosowanych w przypadku
kosztorysow budowlanych.
Czy w zwi^zku z powyzszym w punkcie II dotycz^cym wyceny mozna wpisac zdanie "nie
dotyczy prac konserwatorskich przy obiektach ruchomych, wpisanych do rejestru
zabytkow"?
Odpowiedz: Zapisy o ktorych mowa w pytaniu zamieszczone zostaly omylkowo.
Petnomocnik Zamawiaj^gcego zmieni tresc druku oferty w taki sposob, ze usunie
przedmiotowe zapisy z druku oferty.

Zmieniona tresc druku oferty stanowi zahjcznik do niniejszych odpowiedzi.
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