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   Murów, dnia 12 lutego 2018 roku 
Znak sprawy Zp.271.1.2018   
 
   
   Do Wykonawców 
 
 
Nazwa zamówienia: Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej 
Huty Żelaza w Zagwiździu tj.: wykonanie, dostawa i montaż mebli ekspozycyjnych wraz 
z oświetleniem na potrzeby zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu oraz wykonanie renowacji 
drewnianego wału zewnętrznego koła napędowego - zamówienie realizowane  
w ramach projektu pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze 
Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura  
z RPO WO 2014-2020. 
 

Na podstawie art. 38 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane 

pytania, które pojawiły się podczas wizji lokalnej w części nr 2 prowadzonego postępowania tj.:  

 

Pytanie nr 1: W części nr 2 przetargu Zamawiający opisał zakres prac dotyczący renowacji 

drewnianego wału zewnętrznego koła napędowego. Zamawiający opisał zakres prac w postaci 

przedmiaru robót. W przedmiarze robót określono rozebranie konstrukcji więźby dachowej i belek 

stropowych z ponownym ich montażem po wymianie wału. Po dokonaniu w dniu dzisiejszym (przy 

udziale przedstawiciela Zamawiającego) oględzin istniejącego zadaszenia i więźby stwierdza się ich 

widoczną korozję biologiczną, która powoduje, że elementy te nie nadają się do ponownego 

montażu. 

Czy Zamawiający ogranicza (w tej sytuacji) prace dotyczące zadaszenia wyłącznie do rozbiórki lub też 

określa, iż mają one polegać na wymianie na nową więźbę dachową? 

Odpowiedź: Z zakresu prac dotyczącego zadaszenia wału Zamawiający wyłącza ponowny montaż 

więźby dachowej, montaż połaci dachowych oraz konserwację i malowanie tych elementów. 

W zakresie tych prac pozostaje jedynie rozebranie deskowania dachu oraz rozebranie więźby 

dachowej (bez przeznaczenia ich do ponownego montażu). Rozebrane elementy dachu 

powiększają ilość odpadów do wywiezienia po remoncie. 

 

Pytanie nr 2: Wymiana wału, którego waga wynosić będzie ok. 5t, a  także (co z tym związane) 

podniesienie metalowego koła wodnego wymaga użycia dźwigu, czego Zamawiający nie specyfikuje 

w swoim przedmiarze robót. 

Czy Zamawiający zezwala na wjazd sprzętem tego typu na teren, na którym znajduje się wał i koło 

napędowe?  

Odpowiedź: W związku z koniecznością użycia dźwigu do renowacji drewnianego wału 

Zamawiający zezwala na jego wjazd na teren na którym znajduje się wał i koło napędowe. W tym 

celu należy zdemontować jedno przęsło metalowego ogrodzenia na co również Zamawiający 

wyraża zgodę. Należy jednak pamiętać, że na terenie huty znajdują się nieczynne murowane kanały 
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i przepusty, dlatego przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić wizję terenową. 

Zdemontowane ogrodzenie należy ponownie zamontować po wykonaniu planowanych prac. 

 

Pytanie nr 3: Istniejący wał drewniany posiada kute obręcze metalowe. Czy nowy wał drewniany 

należy montować przy wykorzystaniu istniejących obręczy – w ich wymiarach?  

Odpowiedź: Nowy wał drewniany winien być osadzony w istniejących obręczach 

metalowych. Renowacja drewnianego wału obejmuje także wymianę zużytych (biologicznie 

skorodowanych) klinów, którymi wał mocowany jest w kole napędowym. 

 

Pytanie nr 4: Jaka jest nośność mostu prowadzącego do kompleksu huty żelaza w Zagwiździu? Czy 

jest możliwość innego dojazdu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje informacją o nośności mostu, jednak most ten jest 

użytkowany przez różnego rodzaju pojazdu o ciężarze do 20 ton. Nie ma innej możliwości dojazdu 

do kompleksu huty żelaza.  

 

Pytanie nr 5: Czy jest możliwość przekopania terenu, w celu nasunięcia drewnianego wału na żeliwne 

koło? 

Odpowiedź: Zamawiający zezwala na przekopanie terenu. Jednak po wykonaniu wszelkich prac teren 

należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

Pytanie nr 6: Czy można zdemontować lampę ogrodową przy ogrodzeniu, w celu umożliwienia 

dojazdu dla dźwigu? 

Odpowiedź: Tak. Istnieje taka możliwość. Jednak po wykonaniu wszelkich prac lampę należy 

doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

Pytanie nr 7: Czy jest możliwość korzystania z energii elektrycznej? 

Odpowiedź: Tak. Jednak kosztami zużytej energii elektrycznej zostanie obciążony Wykonawca. 

 

 

Wójt 

/-/ Andrzej Puławski 

 

 


