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Wszyscy  

Wykonawcy 

 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019. 
Poz. 1843)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu o zamówienie 
publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Wymiana pokrycia 
dachowego na gont drewniany, odbudowa zniszczonej wiaty i zagospodarowanie wokół  Izby 
Tradycji w Fałkowie” 
 
Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie danych w przetargu dot. Wymiana pokrycia 
dachowego na gont drewniany, odbudowa zniszczonej wiaty i zagospodarowanie  wokół Izby Tradycji 
w Fałkowie: 

a) brak grubości gontu ciętego o wymiarach szer.10cm, dł 40cm 

Odpowiedź: Wymagana grubość gontu wynosi od 2,4 cm do 3,5 cm 

b) brak jakichkolwiek danych dotyczących zniszczonej wiaty oraz konserwacji istniejących 

obiektów wpisanych do ewidencji zabytków (zakres prac, wymagany rodzaj zabezpieczeń) 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem projektu: 

Wiata nr 1  

Elementy drewniane wiaty oczyścić i zaimpregnować środkiem przeznaczonym do konserwacji 

drewna w kolorze ciemny brąz. (impregnacja dwukrotna) 

 
Zdjęcie wiaty nr 1 

 

 
 
Wymiar wiaty: 4,5m x 4m 

Uwagi: przed konserwacją oczyścić pokrycie z istniejących śladów mchu. Wartość prac 

uwzględnić w pozycji nr 8 przedmiaru robót „Impregnacja ogniochronna i grzybobójcza desek, 

płyt, bali i krawędziaków” 

 

 

 

 



Wiata nr 2  

Pokrycie wiaty z desek drewnianych w złym stanie technicznym. Część krokwi w stanie złym. 

Należy zdemontować stare pokrycie i zniszczone krokwie w liczbie do 30% wszystkich krokwi. 

Pozostałą część konstrukcji, a także nowe elementy wyczyścić i zaimpregnować środkiem 

przeznaczonym do konserwacji drewna w kolorze ciemny brąz. (impregnacja dwukrotna) 

 

Zdjęcie wiaty nr 2 

 

 
 
Wymiar wiaty: 3 m x 5m 

Uwagi: przed konserwacją uzupełnić pokrycie z desek i wyczyścić z istniejących śladów mchu. 

Należy także poprawić (wymienić) 1 konstrukcyjny drewniany słup o wysokości około 2m. 

Wartość prac uwzględnić w pozycji nr 8 przedmiaru robót „Impregnacja ogniochronna i 

grzybobójcza desek, płyt, bali i krawędziaków” 

 

c) Jeśli są to obiekty wpisane do ewidencji zabytków czy nie jest konieczne aby kierownik budowy 

posiadał uprawnienia: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, przynależy do właściwej Izby 

Samorządu Zawodowego, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach 

budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dysponowania kierownikiem budowy o w/w specjalnych 

uprawnieniach. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w zakres zadania zgodnie z Opisem technicznym, wchodzi 

także wykonanie instalacji odgromowej na dachu z wymienianym gontem drewnianym. Wartość 

prac związanych z wykonaniem odgromienia należy uwzględnić w cenie pokrycia dachu (poz.mr 

12 w przedmiarze robót) 

 
 
Powyższe odpowiedzi na pytania i zmiany nie wpływają na termin składania ofert 
 
 
 
 /-/ Henryk Konieczny 
                                                                                                                  Wójt Gminy Fałków 


