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Dotyczy: ogłoszenia nr 584705-N-2017 z dnia 2017-09-07r. opublikowanego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych     

 

Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i 

wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i 

wzmocnieniem konstrukcji budynku 
 

Zamawiający – Gmina Głogówek działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 

r. poz. 1020) informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które 

Zamawiający udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1:  Przedmiar element 2.3.2 Rekonstrukcja tynków w miejscach zasolonych na 

elewacji – czy Zamawiający wymagać będzie zastosowania 

specjalistycznych zapraw tynkarskich WTA przeznaczonych dla murów 

zasolonych? 

Odpowiedź:   Zamawiający wymagać będzie zastosowania specjalistycznych zapraw 

tynkarskich WTA, przeznaczonych dla murów zasolonych. 

 

Pytanie nr 2:  Przedmiar element 2.3.3 Rekonstrukcja tynków w miejscach niezasolonych 

na elewacji – czy Zamawiający wymagać będzie zastosowania 

specjalistycznych zapraw tynkarskich renowacyjnych przeznaczonych dla 

murów zabytkowych? 

Odpowiedź:   Zamawiający wymagać będzie zastosowania specjalistycznych zapraw 

tynkarskich renowacyjnych przeznaczonych dla murów zabytkowych. W 

projekcie, na arkuszach z rysunkami elewacji, jest zaznaczona linia do 

której należy położyć tynki renowacyjne, specjalistyczne. 

 

Pytanie nr 3:  Przedmiar element 2.3.4 Gzymsy i obramienia odtwarzane – czy 

Zamawiający wymagać będzie zastosowania specjalistycznych zapraw 

sztukatorskich oraz zapraw WTA przeznaczonych dla elementów 

sztukateryjnych w tym elementów sztukateryjnych na murach zasolonych? 

Odpowiedź:   Zamawiający wymagać będzie zastosowania specjalistycznych zapraw 

sztukatorskich oraz zapraw WTA przeznaczonych dla elementów 

sztukateryjnych w tym elementów sztukateryjnych na murach zasolonych. 

 

Pytanie nr 4:  Przedmiar element 3.3 Izolacja pionowa ścian fundamentowych – czy 

Zamawiający wymagać będzie zastosowania specjalistycznych mas 

powłokowych typu Remmers czy Deitermann dedykowanych do 

zastosowania w obiektach zabytkowych czy też za wystarczające uzna 

zastosowanie środków typu Abizol czy Dysperbit ? 



 

 

Odpowiedź:   Zamawiający wymagać będzie zastosowania specjalistycznych mas 

powłokowych do obiektów zabytkowych. Zamawiający dopuszcza, w 

każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych do 

wskazanych pod warunkiem, iż ich zastosowanie nie będzie prowadzić do 

pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i 

jakościowych. 

 

Pytanie nr 5:  Czy konsultując Projekt techniczny z właściwym Konserwatorem Zabytków 

został wybrany odpowiedni dla stanu technicznego obiektu system? 

Program konserwatorski wskazuje bowiem że wybrany został system firmy 

Remmers. Czy oznacza to iż zastosowane środki do renowacji i 

uzupełnienia tynków i gzymsów oraz wykonania izolacji będą musiały 

posiadać parametry i właściwości nie gorsze niż środki firmy Remmers? 

Odpowiedź:   Zamawiający w SIWZ zaznaczył, że w przypadku wskazania przez 

projektanta/kosztorysanta konkretnego producenta wyrobu dopuszcza się 

zastosowanie wyrobów równoważnych o parametrach nie gorszych aniżeli 

wskazany w dokumentacji. 

Ponadto Zamawiający informuje, że nazwy określonych wyrobów zostały 

użyte pomocniczo w celu uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i nie 

stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający 

dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań 

równoważnych do wskazanych pod warunkiem, iż ich zastosowanie nie 

będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, 

funkcjonalnych i jakościowych. 

 

 

 


