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Płock, dnia  25.05.2020 r.  

 

Dotyczy: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji frontowej wraz                              

z kolorystyką oraz izolacją ścian fundamentowych budynków zlokalizowanych w Płocku                 

przy ul. Jerozolimskiej pod nr: 2/4, 6/8/10, 12 i 20 – ogłoszenie z dnia 15.05.2020r. 

 

W dniu 22.05.2020r.na skrzynkę e-mail Zamawiającego wpłynęło zapytanie do prowadzonego postępowania o 

następującej treści: 

Bardzo proszę o pomoc i odpowiedz na poniższe pytania: 

1. jaką przyjąć technologię izolacji ścian fundamentowych, w opisie PT są dwie wersje (pkt 13)? 

2. jaka ma być technologia izolacji poziomej ścian fundamentowych? 

3. jakiej szerokości są obróbki blacharskie gzymsów do wymiany ? 

4. w PT podano technologię wzmocnienia ścian pod- i nadokiennych i długości, nie ma długości pęknięć 

ukośnych i pionowych pokazanych na rysunkach ?  

5. proszę potwierdzić, że elewacja frontowa ma być tylko malowana farbą krzemianową po uzupełnieniu 

ubytków. 

6.  czy schody wejść do budynków od strony ul. Jerozolimskiej będą remontowane ? 

7. czy balkon w budynku nr 12 będzie remontowany ? 

8. czy będą malowane kraty okienne od strony ul. Jerozolimskiej  i brama stalowa od strony ul. 

Synagonalnej ?    

9. czy niska ściana na przedłużeniu elewacji budynku nr 20 od strony ul. Synagoganej będzie 

remontowana ? 

10. w opisie PT jest zapis o wentylacji 25x25 cm w zamurowanych otworach po oknach piwnicznych, czy 

chodzi o czerpnie powietrza czy coś innego? 

11. Jakie konkretnie kratki maja być zamontowane w miejscach okienek piwnicznych? 

12. wysokości podane w opisie PT są chyba od poziomu terenu do kalenicy, więc nie ma wysokości 

elewacji do obliczeń , nie podano długości części budynku nr 20 od ul. Jerozolimskiej. Obrazki nie są w 

skali, więc przyjmowanie wymiarów na "oko" to nie jest najlepszy pomysł. Poprosimy o rysunki na 

których będą wszystkie długości i wysokości . 

13. proszę o potwierdzenie, że kominy ponad dachem nie będą remontowane. 

14. poprosimy o szczegółowy (wpisany w rysunek) opis kolorystyki elewacji po uwzględnieniu zmian przez 

Estetyzację Urzędu Miasta.   
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W związku z czym Zamawiający, Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 pkt. 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 209 r., poz. 1843 ze zmianami) odpowiada 

co następuje: 

Ad.1. Zakres i opis prac remontowych związanych z izolacjami pionowymi ścian fundamentowych zawarty jest w  

pkt. 13.3. Projektu budowlano – wykonawczego remontu elewacji wraz z termomodernizacją budynków w 

zakresie docieplenia elewacji od podwórka i remontu elewacji frontowej wraz z kolorystyką oraz izolacji ścian 

fundamentowych przy ulicy Jerozolimskiej 2/4, Jerozolimskiej 6/8/10, Jerozolimskiej 12, Jerozolimskiej 20 w 

Płocku na działkach nr 726/6, 726/7, 726/1, 726/8. Opis obejmuje prace remontowe ścian fundamentowych oraz 

części cokołowej. 

Ad.2. Izolacja pozioma ścian fundamentowych nie należy do zakresu robót przyjętych do realizacji w niniejszym 

zamówieniu. 

Ad.3. W ocenie Zamawiającego szerokości obróbek blacharskich gzymsów można zmierzyć i oszacować 

podczas wizji lokalnej obiektu. 

Ad.4. W ocenie Zamawiającego długości pęknięć ukośnych i pionowych można oszacować na podstawie 

rysunków technicznych w dokumentacji projektowej oraz podczas wizji lokalnej obiektu. 

Ad.5. Remont i naprawę elewacji frontowych od strony ul. Jerozolimskiej i Synagogalnej, należy wykonać zgodnie 

z pkt. 9 na stronie 33 „Projektu budowlano – wykonawczego remontu elewacji wraz z termomodernizacją 

budynków w zakresie docieplenia elewacji od podwórka i remontu elewacji frontowej wraz z kolorystyką oraz 

izolacji ścian fundamentowych przy ulicy Jerozolimskiej 2/4, Jerozolimskiej 6/8/10, Jerozolimskiej 12, 

Jerozolimskiej 20 w Płocku na działkach nr 726/6, 726/7, 726/1, 726/8”. 

Ad.6. Zamawiający potwierdza, że remont schodów wejściowych do budynków od strony ul. Jerozolimskiej 

wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. 

Ad.7. Zamawiający potwierdza, że remont balkonu na elewacji budynku przy ul. Jerozolimskiej 12 wchodzi w 

zakres przedmiotu zamówienia. 

Ad.8. Zamawiający potwierdza, że malowanie krat okiennych od strony ul. Jerozolimskiej oraz bramy stalowej od 

strony ul. Synagogalnej NIE wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 

Ad.9. Zamawiający potwierdza, że remont muru będącego przedłużeniem elewacji frontowej budynku pod 

adresem Jerozolimska 20, od strony ul. Synagogalnej wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 

Ad. 10 i Ad.11. Przedmiotem zamówienia jest montaż kratek wentylacyjnych stalowych z ochroną przed 

mniejszymi gryzoniami, ptakami i owadami. Ostateczny sposób wykończenia otworów wentylacyjnych oraz kratek 

wentylacyjnych należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków, przed przystąpieniem do realizacji robót, 

zgodnie z Decyzją nr 243/2019 z dnia 15.11.2019r. o pozwoleniu konserwatorskim. 
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Ad.12. Zgodnie z oświadczenie projektanta, dokumentacja techniczna pn. „Projekt budowlano – wykonawczy 

remontu elewacji wraz z termomodernizacją budynków w zakresie docieplenia elewacji od podwórka i remontu 

elewacji frontowej wraz z kolorystyką oraz izolacji ścian fundamentowych przy ulicy Jerozolimskiej 2/4, 

Jerozolimskiej 6/8/10, Jerozolimskiej 12, Jerozolimskiej 20 w Płocku na działkach nr 726/6, 726/7, 726/1, 726/8”, 

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Co za tym idzie skalę w jakiej sporządzono załączone w dokumentacji rysunki techniczne należy odczytywać wg 

naniesionej na nich tabliczki znamionowej. W ocenie zamawiającego, nie ma przeszkód w odczytaniu wysokości 

elewacji poszczególnych budynków na podstawie ww. rysunków technicznych. Natomiast długość elewacji 

wschodniej budynku pod adresem Jerozolimska 20 (od strony ul. Jerozolimskiej) została naniesiona na „Planie 

sytuacyjnym” na stronie 42 dokumentacji technicznej i wynosi 574cm. 

Ad.13. Zamawiający potwierdza, że remont kominów ponad powierzchnią połaci dachowej NIE wchodzi w zakres 

przedmiotu zamówienia. 

Ad.14. Opinia Zespołu ds. Estetyzacji Miasta, zawierająca warunki dot. kolorystyki, jest częścią dokumentacji 

technicznej. W ocenie Zamawiającego nie ma przeszkód w prawidłowym odczytaniu wymaganej ww. opinią 

kolorystyki elewacji i cokołów budynków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


