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ZP.1.2016.MZwB                                                                                        Będzin, dnia 05.10.2016 r. 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1 

      WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:   
Muzeum Zagłębia w Będzinie reprezentowane przez 

Dyrektor Wiolettę Mikułę 

42 - 500 Będzin ul. ul. Świerczewskiego 15 

                                       

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wzmocnienie, renowacja i naprawa 

na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru 

zewnętrznego wraz z przyległymi przyporami od strony północno – wschodniej – I etap”. 
 

   Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane poniżej pytanie oraz 

na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:      
 

PYTANIE 1: Na stronie Zamawiającego brak opisu technicznego – projektu. Jest tylko strona 

tytułowa. Prosimy o uzupełnienie. 

ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający zamieszcza jako załącznik do niniejszego pisma Opis 

techniczny. 

 

PYTANIE 2: Z jakiej siatki stalowej należy wykonać zabezpieczenie? Jak ma być kotwiona 

i naprężana. Rysunki projektowe odsyłają do projektu konstrukcji, lecz takowego brak. Prosimy 

o wyjaśnienie i uzupełnienie. 

 

ODPOWIEDŹ 2: Projekt nie przewiduje „zabezpieczenia” tylko zbrojenie muru. Projekt 

konstrukcji znajduje się na rysunkach o nr 1604_10_102; 1604_10_110;1604_10_111; 

1604_10_112; 1604_10_120; 1604_10_121 (udostępnionych na stronie pod adresem 

http://www.bedzin.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9741&idmp=665&r=r). 

Zgodnie z rysunkiem nr 1604_10_110 „poz. 5 siatki z włókien szklanych lub siatki stalowe: stal 

żebrowana, średnica prętów 8mm, oczka 100x100mm”, ponadto według projektu ma to być 

siatka „z włókien szklanych S&P ARMO-GLAS (siła zrywająca wzdłuż i w poprzek 25 kN/m) 

w 4 poziomych warstwach. Siatki zakładać na całej szerokości i długości odbudowywanego 

muru. Alternatywnie zastosować można zbrojenie siatkami stalowymi”. 
 

PYTANIE 3: Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy. 

ODPOWIEDŹ 3: Zamawiający wyjaśnia, iż do oferty nie należy dołączać kosztorysu 

ofertowego. 

                                                                                     
Zamawiający dokonuje zmiany części XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która 

otrzymuje brzmienie: 

 

XII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Ofertę w zamkniętym opakowaniu należy złożyć w Muzeum Zagłębia w Będzinie 

w sekretariacie pok. nr 5 ul. Świerczewskiego 15, 42-500 Będzin lub drogą korespondencyjną (liczy 

się data wpływu) na adres: 

Muzeum Zagłębia w Będzinie 

http://www.bedzin.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9741&idmp=665&r=r
http://www.bedzin.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9741&idmp=665&r=r
http://www.bedzin.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9741&idmp=665&r=r
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ul. Świerczewskiego 15, 42-500 Będzin. 

Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać 

nazwą zadania. 

Termin składania ofert upływa dnia 11.10.2016 r. godz. 9:00. 

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy. 

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Zagłębia w Będzinie przy ul. Świerczewskiego 15, 

42-500 Będzin w dniu: 11.10.2016 r. o godz. 10:00. 

Pozostałe zapisy części XII SIWZ pozostają bez zmian. 

                                                                                                          
  

 

 

 

 

                                                                                                                                                  


