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Wrocław, dnia 03.04.2020 r.  

Wszyscy Wykonawcy  
Strona internetowa 
http://www.mnwr.pl 
 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 

 
 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 
pn.: „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej –etap III” wykonywane w zakresie Projektu 
pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej –etap III”, realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i 
rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 
Nr postępowania: 1/2020 
Działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 
z póz. zm.) Zamawiający Muzeum Narodowe we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 
przekazuje poniżej treść pytań otrzymanych od Wykonawcy w dniu 01.04.2020r. i 02.04.2020 r. wraz 
z udzielonymi odpowiedziami: 

 

Pytanie 1: 

Wnoszę o zmianę zapisów  SIWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w pkt.8, ppkt. 8.2, ppkt. 3) 
W ppkt A. ppkt a) jest:   
 ,,1 (jedną) wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną robotę budowlaną o 
łącznej wartości robót budowlanych co najmniej 10.000.000,00 PLN netto (dziesięć milionów złotych netto), 
polegającą na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, wpisanego do ewidencji 
lub rejestru zabytków, prowadzoną pod nadzorem konserwatora zabytków, obejmującą prace w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i 
elektroenergetycznych (w tym przeciwpożarowych systemów alarmowych), instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych ''    
 
i proszę o zmianę na: 
 ,,2 (dwie) wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone roboty budowlane o 
łącznej wartości robót budowlanych co najmniej 10.000.000,00 PLN netto (dziesięć milionów złotych netto), 
polegające na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, wpisanego do ewidencji 
lub rejestru zabytków, prowadzoną pod nadzorem konserwatora zabytków, obejmującą prace w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i 
elektroenergetycznych (w tym przeciwpożarowych systemów alarmowych), instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych ''    
 
w ppkt b) jest: 
 
,,1 (jedną) wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną robotę budowlaną o 
łącznej wartości robót budowlanych co najmniej 10.000.000,00 PLN netto (dziesięć milionów złotych netto), 
polegającą na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, obejmującą 
prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
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elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym przeciwpożarowych systemów alarmowych), instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych'' 
 
i proszę o zmianę na: 
 
,,1 (jedną) wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną robotę budowlaną o 
łącznej wartości robót budowlanych co najmniej 10.000.000,00 PLN brutto (dziesięć milionów złotych brutto), 
polegającą na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, obejmującą 
prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym przeciwpożarowych systemów alarmowych), instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych'' 
 
oraz w ppkt. B ppkt. a) jest: 
,, Dyrektor/Kierownik Kontraktu (1 osoba) posiadający łącznie:  aktualne uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie,  co najmniej 1 realizację  jako Dyrektor/Kierownik Kontraktu wykonanej zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót budowlanych co najmniej 10 
000 000,00 PLN netto, polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, 
wpisanego do ewidencji lub rejestru zabytków, prowadzonej pod nadzorem konserwatora zabytków, 
obejmującej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej, instalacyjnej sanitarnej. '' 
 
i proszę o zmianę na: 
 
,, Dyrektor/Kierownik Kontraktu (1 osoba) posiadający łącznie:  aktualne uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie,  co najmniej 2 realizacje jako Dyrektor/Kierownik Kontraktu wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone roboty budowlane o łącznej wartości robót budowlanych co najmniej 10 
000 000,00 PLN netto, polegające na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, 
wpisanego do ewidencji lub rejestru zabytków, prowadzonej pod nadzorem konserwatora zabytków, 
obejmującej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej, instalacyjnej sanitarnej. '' 
 
w ppkt. B ppkt. b) jest: 
 
Kierownik budowy (1 osoba) posiadający łącznie:  aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,  co 
najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik budowy,  co najmniej 1 realizację jako Kierownik budowy 
wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót 
budowlanych co najmniej 10 000 000,00 PLN netto, polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie 
obiektu użyteczności publicznej, wpisanego do ewidencji lub rejestru zabytków, prowadzonej pod nadzorem 
konserwatora zabytków, obejmującej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej, 
instalacyjnej sanitarnej , osobę spełniającą wymogi określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446), tj. osobą posiadającą aktualne uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży 
konstrukcyjno-budowlanej, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych 
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego 
instytucją kultury. Praktyka nie musi być ciągła jednak suma poszczególnych prac przy zabytkach nieruchomych 
musi wynosić co najmniej 18 miesięcy.  
 
i proszę o zmianę na: 
 
Kierownik budowy (1 osoba) posiadający łącznie:   aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,  co 
najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik budowy, co najmniej 2 realizacje jako Kierownik budowy wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone roboty budowlane o łącznej wartości robót 
budowlanych co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto, polegające na remoncie, przebudowie lub rozbudowie 
obiektu użyteczności publicznej, wpisanego do ewidencji lub rejestru zabytków, prowadzonego pod nadzorem 
konserwatora zabytków, obejmujących prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej, 
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instalacyjnej sanitarnej , osobę spełniającą wymogi określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446), tj. osobą posiadającą aktualne uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży 
konstrukcyjno-budowlanej, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych 
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego 
instytucją kultury. Praktyka nie musi być ciągła jednak suma poszczególnych prac przy zabytkach nieruchomych 
musi wynosić co najmniej 18 miesięcy.  
UZASADNIENIE 
Zmiana  zapisów  dotyczących wymagań  techniczno – zawodowych zwiększy konkurencyjność w postępowaniu i 
pozwoli  dokonać  wyboru wśród najatrakcyjniejszych ofert. 
Biorąc pod uwagę  obecną sytuację gospodarczą w kraju w związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz sytuację z 
poprzedniego postępowania oznaczonego numerem  9/2019, obecne zapisy mogą zaburzyć tę konkurencyjność 
i spowodować niezłożenie  żadnej oferty i jednocześnie ponownie wydłużyć proces wyboru Wykonawcy.  

   
Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i nie wprowadza zmian treści SIWZ w tym zakresie.  
 

Pytanie 2: 

Prosimy o zmianę zapisów  SIWZ w zakresie kryterium oceny ofert ,,Ad.3 Doświadczenie Kierownika budowy 

wyznaczonego do realizacji zamówienia (DD) – 20 pkt'' 

W pkt 24 ppkt 24.1 ppkt. 3) jest:   

,,Zamawiający w ramach kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy wyznaczonego do realizacji 
zamówienia” będzie przyznawał dodatkowe punkty za realizację przez Kierownika Budowy (wskazanego w 
Wykazie osób, jako spełniającego warunek udziału w postępowaniu), następującej roboty budowlanej (innej 
aniżeli wykazana do spełnienia wymaganego warunku udziału w postępowaniu, opisanego w Rozdziale 8 pkt. 
8.2 pkt. 3) lit. B lit. b) SIWZ -IDW): - za realizację wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończonej roboty budowlanej na stanowisku Kierownika Robót (przez cały okres realizacji inwestycji/roboty 
budowlanej), polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, 
wpisanego do ewidencji lub rejestru zabytków, prowadzonej pod nadzorem konserwatora zabytków, 
obejmującej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej, instalacyjnej, sanitarnej, o wartości 
robót budowlanych o wartości robót budowlanych co najmniej: 10 000 000,00 PLN netto - Wykonawca otrzyma 
10 pkt. Dwie (inne aniżeli wykazujące spełnienie warunku innej warunku udziału w postępowaniu, opisanego 
w Rozdziale 8 pkt. 8.2 pkt. 3) lit. B lit. b) SIWZ -IDW) lub więcej realizacji o wartości co najmniej 10 000 000 
PLN netto każda – Wykonawca otrzyma łącznie 20 pkt. Spełnienie wymagań opisanych w Rozdziale 8 pkt. 8.2 
pkt. 3) lit. B lit. b) SIWZ -IDW:– 0 punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium „Doświadczenie 
Kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia” (DD): 20 pkt. '' 
i prosimy o zmianę na: 

,,Zamawiający w ramach kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy wyznaczonego do realizacji 
zamówienia” będzie przyznawał dodatkowe punkty za realizację przez Kierownika Budowy (wskazanego w 
Wykazie osób, jako spełniającego warunek udziału w postępowaniu), następującej roboty budowlanej (innej 
aniżeli wykazana do spełnienia wymaganego warunku udziału w postępowaniu, opisanego w Rozdziale 8 pkt. 
8.2 pkt. 3) lit. B lit. b) SIWZ -IDW): - za realizację wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończonej roboty budowlanej na stanowisku Kierownika Robót (przez cały okres realizacji inwestycji/roboty 
budowlanej), polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, 
wpisanego do ewidencji lub rejestru zabytków, prowadzonej pod nadzorem konserwatora zabytków, 
obejmującej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej, instalacyjnej, sanitarnej, o wartości 
robót budowlanych co najmniej: 5 000 000,00 PLN brutto - Wykonawca otrzyma 10 pkt. Dwie (inne aniżeli 
wykazujące spełnienie warunku innej warunku udziału w postępowaniu, opisanego w Rozdziale 8 pkt. 8.2 
pkt. 3) lit. B lit. b) SIWZ -IDW) lub więcej realizacji o wartości co najmniej 5 000 000 PLN brutto każda – 
Wykonawca otrzyma łącznie 20 pkt. Spełnienie wymagań opisanych w Rozdziale 8 pkt. 8.2 pkt. 3) lit. B lit. b) 
SIWZ -IDW:– 0 punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy 
wyznaczonego do realizacji zamówienia” (DD): 20 pkt. '' 
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UZASADNIENIE 
Zmiana  zapisów  dotyczących wymagań Kierownika budowy zwiększy konkurencyjność w postępowaniu i 
pozwoli  dokonać  wyboru wśród najatrakcyjniejszych ofert. 
Biorąc pod uwagę  obecną sytuację gospodarczą w kraju w związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz sytuację 
z poprzedniego postępowania oznaczonego numerem  9/2019, obecne zapisy mogą zaburzyć tę 
konkurencyjność i spowodować niezłożenie  żadnej oferty i jednocześnie ponownie wydłużyć proces wyboru 
Wykonawcy.     
 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i nie wprowadza zmian treści SIWZ w tym zakresie. Zamawiający 
przypomina, iż powyższe kryterium jest kryterium poza cenowym i Wykonawca nie ma obowiązku wykazywania 
dodatkowego doświadczenia Kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia, powyższe nie 
dotyczy doświadczenia wymaganego w pkt.8, ppkt. 8.2, ppkt. 3) SIWZ. 
 
Treść wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej www.mnwr.pl – stanowią one integralną część SIWZ i są obowiązujące. 
 
         
 

Małgorzata Merta –Witecka 
        Przewodnicząca Komisji Przetargowej   
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