
Bytom Odrzański, dnia 21 maja 2021 r. 
 

Nasz znak: ZP.271.2.2021 
 

WYJAŚNIENIA  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
 
DOTYCZY: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Bytom Odrzański – Ratusz 
(XVII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie pierwotnego założenia architektonicznego 
wejścia do obiektu obejmującego portyk – etap III”. 
 
 
 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przekazuję wyjaśnienia dot. treści specyfikacji warunków 
zamówienia. 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający posiada kolumny lub inne elementy ujęte w zakresie poza wymienionymi 
podstawami kolumn? 
 
Odp.1. 
Zamawiający, zgodnie z załączonymi do SWZ rysunkiem (zakres planowanego zadania) i zdjęciami 
(piedestały do konserwacji) dysponuje (elementy oryginalne) trzema podstawami pod kolumny. 
 
Pytanie nr 2 
Na czym mają opierać się dachówki? (na rysunkach widać konstrukcję stalową, ale to zbyt mało). 
 
 
Odp. 2 
Zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją oraz STWiOR (ST.02.1) dachówki powinny opierać się 
na łatach. 
 
Pytanie nr 3 
Czy gzymsy nad kolumnami mają być murowane i wykonane w tynku ze wstawkami ozdobnych 
elementów z piaskowca (jak sugeruje program konserwatorski), czy też w całości kamienne? 
 
 
Odp. 3 
Zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją (Projekt podstawowy ganek - ratusz) gzymsy nad 
kolumnami powinny być w całości kamienne. 
 
Pytanie nr 4 
Czy pod dachówką mają być umieszczone płyty kamienne, a jeśli nie – jak ma być wykończony spód 
pokrycia (czyli jak ma wyglądać wykończenie dachówki od spodu)? 
 
 
Odp.4 
Zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją (projekt podstawowy ganek – ratusz) płyta od spodu 
powinna być otynkowana. 
 
Pytanie nr 5 
W jaki sposób przewiduje się projektowo kotwienie gzymsów do ściany Ratusza i zespolenie kolumn 
z gzymsem wieńczącym? (załączone rysunki z detalami stalowymi są słabo czytelne). 
 
Odp.5 
Szczegóły kotwienia podciągów z murem ratusza i zespolenia podciągów z kolumnami przedstawia  
załączony do SWZ rysunek nr DEST 7340.pdf.  

 
Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią integralną część 

SWZ. 
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