
Wygiełzów, 19 listopada 2021 r. 

 

Notatka spisana na okoliczność wizji lokalnej związanej z przetargiem na realizację zamówienia: 

„Przebudowa, renowacja i konserwacja Zamku Lipowiec” (znak postępowania: 4/I/2021) 

 

W dniu 19 listopada 2021 r. odbyła się druga wizja lokalna związana z przetargiem na realizację 

zamówienia j.w. 

 

Lista osób/podmiotów obecnych na wizji: 

Osoby reprezentujące Zamawiającego i podmioty współpracujące z Zamawiającym: 

1. Michał Kwaśniewicz – przedstawiciel  Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie 

i Zamek Lipowiec 

2. Maciej Kozub – Projektant 

3. Paweł Osmenda – Inwestor Zastępczy, SPDV sp. z o.o. w Krakowie 

 

Wykonawcy: 

Lp. Imię i nazwisko Nazwa i adres Wykonawcy 
mail 

 

1 Stanisław Cechini 

PRBiT Cechini, 
33-380 Krynica 

Nie podano  

2 Józef Cechini Nie podano 

3 Wojciech Głąb wojtek@cechini.pl 

4 Dariusz Potoniec cechini@cechini.pl 

5 Robert Jelonek 
Kamieniarka 

26-502 Jastrząb 
biuro@kamieniarka.com 

6 Marcin Dudek 
Firma Konserwatorska Piotr Białko Zabytki 

Malarstwa Rzeźby Architektury  
Sp. z o.o. 

biuro@fkpb.pl 

7 Wiktor Kwaśniewicz Katanga Grzegorz Kwapisiewicz sp. z o. o. biuro@katanga.com.pl 

8 Mirosław Kosowski 
Coneks Sp. z o.o. Sp K. 

02-530 Warszawa 
Ul. Kielecka 41A 

kosowskibiuro@coneks.eu 

 

Pisemne potwierdzenie obecności – w zał. do niniejszej notatki. 

Wizja rozpoczęła się od spotkania wszystkich w miejscu wyznaczonym w SWZ (siedziba Zamawiającego 

tj. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Wygiełzów, ul. 

Podzamcze 1), o godzinie 11:00. Podpisano listę obecności. Wykonawców poinformowano o 

możliwości zadawania pytań podczas wizji lokalnej i o tym, że pytania wraz z odpowiedziami zostaną 

opublikowane analogicznie jak pytania i odpowiedzi na pytania do treści SWZ. 

Następnie uczestnicy wizji przeszli na miejsce wyznaczone do realizacji inwestycji tj. podzamcze i 

zamek. Wykonawców oprowadzono po wszystkich przestrzeniach, w których mają być prowadzone 

prace budowlano-konserwatorskie i okazano im: mury podzamcza, mury zamku – w tym dziedzińca, 

mury wieży, wartownię, dziedziniec, wieżę i pomieszczenia w których realizowane będą prace, schody 

przeznaczone do wymiany, koronę wieży i koronę murów zamku. 

Na koniec ponownie Wykonawców poinformowano o możliwości zadawania pytań i o tym, że pytania 

wraz z odpowiedziami zostaną opublikowane (analogicznie jak pytania i odpowiedzi na pytania do 

treści SWZ).  

mailto:wojtek@cechini.pl


Wykonawcom podziękowano za udział w wizji lokalnej. Wykonawców poinformowano, że na adresy 

mailowe zostanie im przesłane potwierdzenie udziału w wizji lokalnej. 

Wizję lokalną zakończono o godzinie 13:00.  

 

Notatkę sporządził: Paweł Osmenda  


