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Wrocław, dnia 14.04.2020 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 31.03.2020 r. i 8.04.2020 r.  wraz 
z udzielonymi odpowiedziami: 

 

Pytanie 1:   

Dokument IE PW opis techniczny. Ze względu na okrągły charakter budynku prosimy o informację czy 

w systemie zasysania dymu należy zastosować rury giętkie? Pozwoli to na odwzorowanie trasy zaznaczonej na 

schemacie SSP-02.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie w systemie zasysania dymu rurek giętkich – pod warunkiem posiadania 

produktu odpowiedniego atestu – dopuszczenia.  

Pytanie 2: 

1. Czy aktualny projekt wykonawczy z 2019 r. uwzględnia zakres robót już wykonanych w latach 2014-2015? 
2. Czy przedmiary określają zakres obecnego zamówienia, czy zawierają też roboty z projektu z 2014 roku, z 

których część została już wykonana w latach 2014-2015? 
3. Czy roboty opisane w OPZ etap I i etap II zostały w pełni wykonane? 
4. W OPZ jako roboty już wykonane w etapach I i II opisano naprawę i wzmocnienie słupów głównej rotundy. 

Tymczasem w zakresie aktualnego zamówienia również jest naprawa słupów nośnych Dużej Rotundy. 
Prosimy o wyjaśnienie. 

5. Czy w zakresie zamówienia jest wymiana świetlików aluminiowo-szklanych dużej rotundy? Brak ich w 
zestawieniu ślusarki. Jeśli tak to jakie parametry muszą spełniać w zakresie ognioodporności i izolacyjności 
termicznej? 

6. Projekt z 2014 roku zakłada wymianę konstrukcji stalowej dachu Dużej rotundy. Późniejsza ekspertyza 
neguje potrzebę wymiany całej konstrukcji. Proszę o wyjaśnienie jakie roboty związane z konstrukcją 
stalową dachu Dużej rotundy były już wykonane, a które są w zakresie obecnego zamówienia. 
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7. Projekt konstrukcji dachu z 2014 roku zakładał wykonanie elementów konstrukcji ze stali nierdzewnej. 
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie elementy konstrukcyjne w zakresie naprawy konstrukcji stalowej 
dachu mają być wykonane ze stali zwykłej. 

8. OPZ. Etap I mówi, że wykonano izolację przeciwwilgociową przyziemia wschód-zachód. Co to oznacza? Od 
której strony wykonano tą izolację? 

9. Czy wymagane jest wykonanie izolacji podposadzkowych w postaci iniekcji? 
10. Czy remont posadzek granitowych obejmuje ich przeszlifowanie, polerowanie? 
11. Niejasny jest zakres prac związanych z elewacją. Proszę o jednoznaczne określenie tych prac będących w 

zakresie niniejszego zamówienia. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ad. 1 Zgodnie z treścią dokumentacji projektowej z roku 2019 autorstwa PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 

Piotr Dominiczak. Dokumentacja nie uwzględnia zakresu robót wykonanych w latach 2014-2015. 
 

Ad. 2Przedmiary robót odnoszą się do przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, 
nie  zawierają zakresu robót budowlanych wykonanych w latach 2014-2015. 
 

Ad. 3 Zgodnie z treścią dokumentacji projektowej z roku 2019 autorstwa PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 
Piotr Dominiczak. Zakres zrealizowanych robót budowlanych etapu I i II został w ww. dokumentacji 
wskazany. 
  

Ad. 4 Zakres prac dotyczących napraw słupów Dużej Rotundy przewidziany do wykonania w przedmiotowym 
postępowaniu określa dokumentacja projektowa z roku 2019 autorstwa PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 
Piotr Dominiczak. 
 

Ad. 5 Szczegóły określa treść dokumentacji projektowej z roku 2019 autorstwa PRACOWNIA 
ARCHITEKTONICZNA Piotr Dominiczak. Zamawiający udostępnił komplet posiadanej dokumentacji 
projektowej na stronie internetowej www.mnwr.pl  
 

Ad. 6. Zgodnie z treścią dokumentacji projektowej z roku 2019 autorstwa PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 
Piotr Dominiczak. Zakres prac w obrębie dachu Dużej Rotundy określa ww. dokumentacja projektowa. 
 

Ad. 7. Zgodnie z treścią dokumentacji projektowej z roku 2019 autorstwa PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 
Piotr Dominiczak. Zakres prac w obrębie dachu Dużej Rotundy określa ww. dokumentacja projektowa. 
Ad. 8. 
Zgodnie z treścią dokumentacji projektowej z roku 2019 autorstwa PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr 
Dominiczak. 
 

Ad. 9. "Wykonanie izolacji podposadzkowej - iniekcje" - Projekt autorstwa PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 
Piotr Dominiczak nie zawiera takiego rozwiązania. 
 

Ad. 10. Zakres prac związanych z renowacją posadzek z płyt granitowych określony został w dokumentacji 
projektowej z roku 2019 autorstwa PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr Dominiczak. 
 

Ad. 11. Zgodnie z treścią dokumentacji projektowej z roku 2019 autorstwa PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 
Piotr Dominiczak z uwzględnieniem zapisów w SIWZ niniejszego postępowania, które informują o zakresie 
robót budowlanych, od których Zamawiający odstępuje w ramach postępowania na roboty budowlane 
pn.: „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej –etap III”. 

 
 
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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