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Wrocław, dnia 17.04.2020 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 09.04.2020 r. wraz z udzielonymi 
odpowiedziami: 

 

Pytanie 1:   

1. Czy w wycenie należy uwzględnić wyposażenie łazienek w lustra, uchwyty, stelaże dla osób 
niepełnosprawnych, suszarki do rąk itp.?  

2. Jeśli w wycenie należy uwzględnić wyposażenie łazienek to prosimy o szczegółowe 
wyspecyfikowanie ilości wraz z dokładnym opisem wszystkich urządzeń. 

3. Prosimy o rysunek świetlika dachu Małej Rotundy - w dokumentacji brakuje takiego dokumentu. 
4. W STWiOR jest informacja, że blacha do obróbek dachu Dużej Rotundy ma mieć grubość 0,6mm, 

w opisie do PW Architektury jest podana grubość 0,7mm. Prosimy o wyjaśnienie jaką grubość 
blachy należy uwzględnić w wycenie. 

5. W opisie do PW Architektury na stronie 18 widnieje informacja, że "Istniejące pomosty służące 
komunikacji na dachu do wymiany – wykonać i zainstalować nowe pomosty – szt. 24 pomiędzy 
świetlikami. Konstrukcja pomostów ze stali ocynkowanej, blacha perforowana, nóżki stalowe 
ocynkowane na podkładkach kauczkowych." Informacja ta nie jest wystarczająca do wyceny tych 
elementów, dlatego bardzo prosimy o rysunki pomostów wraz z wymiarami.  

 

Odpowiedzi Zamawiającego:  

Ad. 1. W wycenie należy uwzględnić wyposażenie łazienek w lustra, uchwyty, stelaże dla osób 
niepełnosprawnych, suszarki do rąk. 

Ad. 2.  Szczegółowe wyposażenie łazienek przedstawia załącznik nr 1 – Tabela wyposażenia łazienek.  
Ad. 3. Dach i świetlik nad Małą Rotundą -  wymiana warstw dachu i wymiana świetlika  według rys 

nr 3 (Załącznik nr 2) , „Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D”. Opis podano na przekroju D-D: "Istniejący 
świetlik - wymiana na nowy, o tych samych wymiarach co istniejący, 
dwupłaszczowy     (jednokomorowy)” -  Załącznik nr 3 Mała Rotunda Świetlik i Załącznik nr 4 – 
Mała Rotunda Stan Istniejący Dachu.  
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Ad. 4. Proszę przyjąć blachę gr. 0,7 mm. 
Ad. 5. Wymiana pomostów technicznych na dachu Dużej Rotundy. Nowe pomosty należy wykonać   

wg opisu . Materiały są opisane w PW. Długość pomostów  ok. 17,40 m, szerokość ok 26-28 cm. 
       W załączniku nr 5 – Pomost zdjęcie stanu istniejącego. W załączniku nr 6 – Rzut dachu Dużej 

Rotundy.  
 

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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