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Wrocław, dnia 21.04.2020 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 15.04.2020 r. wraz z udzielonymi 
odpowiedziami: 

 

Pytanie 1:  

W związku z zapisem OPZ strona 4 i 5, dotyczącym prac, od których Zamawiający odstępuje w tym 
zamówieniu przetargowym, bardzo prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy 
ujmować  robót polegających na czyszczeniu, wypełnianiu fug w elewacji kamiennej granitowej 
budynków Panoramy. 
 

Pytanie 2:  

W związku z zapisem OPZ strona 4 i 5, dotyczącym prac, od których Zamawiający odstępuje w tym 
zamówieniu przetargowym, bardzo prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy 
ujmować  robót polegających na oczyszczeniu, skuciu i naprawie elewacji tynkowanej budynków 
Panoramy. 
 
Pytanie 3:  

W związku z zapisem OPZ strona 4 i 5, dotyczącym prac, od których Zamawiający odstępuje w tym 
zamówieniu przetargowym, bardzo prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy 
ujmować  robót polegających na czyszczeniu, wypełnianiu fug w elewacji ceglanej budynków 
Panoramy. 
 
Odpowiedzi Zamawiającego  na Pytanie 1, 2 i 3:  
 
Zamawiający odstępuje od wykonania robót polegających na oczyszczaniu, skuciu i naprawie elewacji 
tynkowanej, robót polegających na czyszczeniu, wypełnianiu fug w elewacji kamiennej, robót polegających na 
czyszczeniu, wypełnianiu fug w elewacji ceglanej – na elewacjach budynków innych niż duża rotunda.   
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Zamawiający nie odstępuje od wykonania tego typu robót na elementach występujących na dachu nad 
toaletami publicznymi oraz na dachu małej rotundy – są one niezbędne do prawidłowego wykonania remontu 
tych dachów.  
Zgodnie z opisem OPZ przedmiot niniejszego postępowania przetargowego obejmuje m.in.: naprawę słupów 
nośnych Dużej Rotundy, prace naprawcze płyt wypełniających ściany zewnętrzne dużej rotundy Panoramy 
Racławickiej wg dokumentacji projektowej autorstwa PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr Dominiczak z 
roku 2019.  
 
 

Pytanie 4:  

W związku z zapisem OPZ strona 4 i 5, dotyczącym prac, od których Zamawiający odstępuje w tym 
zamówieniu przetargowym, bardzo prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy 
ujmować  robót polegających na wycięciu bluszczu na  budynkach Panoramy. 
 
Odpowiedzi Zamawiającego  na Pytanie 4: 

Zamawiający odstępuje od wycinki bluszczu w związku z odstąpieniem od wykonania robót 
polegających na oczyszczeniu, skuciu i naprawie elewacji tynkowanej, robót polegających na 
czyszczeniu, wypełnianiu fug w elewacji kamiennej, robót polegających na czyszczeniu, wypełnianiu 
fug w elewacji ceglanej – na elewacjach budynków innych niż duża rotunda. Jeżeli do wykonania 
robót objętych niniejszym postępowaniem, polegających  m.in. na naprawie słupów/elewacji dużej 
rotundy wycinka bluszczu okaże się niezbędna, obowiązkiem Wykonawcy będzie dokonanie 
koniecznych wycięć po uprzednim uzyskaniu uzgodnień/pozwoleń/zgód/opłat w imieniu 
Zamawiającego. Wszelkie koszty z tego tytułu będzie pokrywał Wykonawca.    
 
Pytanie 5 (brak). 

Pytanie 6:  

W udostępnionym przedmiarze robót w wycenie uwzględnione są prace związane z remontem 
elewacji betonowych budynków Panoramy. Bardzo prosimy o informację -w związku z zapisem OPZ 
strony 4 i 5, dotyczących wyłączeń prac, których nie należy uwzględnić w wycenie - czy prace 
związane z remontem elewacji betonowych należy wycenić? 
 
Pytanie 7:  

Jeżeli należy w wycenie ująć prace, związane z remontem elewacji betonowych, to bardzo prosimy o 
informację, czy prace te należy uwzględnić na wszystkich budynkach Panoramy, czy tylko na elewacji 
budynku Dużej Rotundy. 
 
Odpowiedzi Zamawiającego  na Pytanie 6 i 7: 
Zgodnie z opisem OPZ przedmiot niniejszego postępowania przetargowego obejmuje swym zakresem m.in.: 
naprawę słupów nośnych dużej rotundy oraz prace naprawcze ścian zewnętrznych (w tym gzymsu wraz z 
wymianą obróbek blacharskich) dużej rotundy wg dokumentacji projektowej autorstwa PRACOWNIA 
ARCHITEKTONICZNA Piotr Dominiczak z roku 2019. Zamawiający odstępuje od wykonania tego typu robót na 
elewacjach budynków innych niż duża rotunda, z zastrzeżeniem, że nie odstępuje od wykonania tego typu 
robót na elementach występujących na dachu nad toaletami publicznymi oraz na dachu małej rotundy - są one 
niezbędne do prawidłowego wykonania remontu tych dachów. 
 

Pytanie 8:  

Bardzo prosimy o informację, czy należy wycenić również prace opisane poniżej: 
"- wszelkim pracom remontowym podlegają również powierzchnie poziome w postaci nadwieszeń 
elewacji, które podlegają naprawie wg pkt Remont elewacji Panoramy Racławickiej ppkt. B/ Elewacja 
betonowa. W nadwieszeniu betonowej elewacji w obrębie dyspozytorni zlokalizowano centralę 
wentylacyjną. Otwór należy naprawić wg opisu, nadać mu regularny kształt. Otwór o wymiarach 
~1x2m (ostatecznie zweryfikować na etapie budowy) zamknąć kratą przykręcaną do powierzchni w 
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ramie z kształtowników oraz z wypełnieniem z lameli. Stalowe elementy ocynkowane malowane 
proszkowo na kolor RAL 9011." 
 
Pytanie 9:  

Jeśli należy wycenić prace opisane w punkcie powyżej, to bardzo prosimy o dokładne 
wyspecyfikowanie wraz z podaniem wymiarów takich miejsc. 
 
Odpowiedzi Zamawiającego  na Pytanie 8 i 9: 
Zamawiający informuje, że z uwagi na odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji robót naprawczych 
elewacji pawilonów, oraz w związku z faktem, że opisany w pytaniu otwór jest zlokalizowany w obrębie 
pawilonu, nie podlega wycenie w ramach niniejszego postępowania przetargowego.  
 

Pytanie 10:  

Czy należy ująć w wycenie remont elewacji kamiennych studzienek odwodnienia dachu oraz 
podstawy świetlików? 
 
 
Odpowiedzi Zamawiającego  na Pytanie 10: 
 
Należy wycenić roboty przy wszystkich elementach, które są zlokalizowane na dachach objętych remontem 
zgodnie z obowiązującą dokumentacją. Np. podstawy świetlików kopułowych, wszelkie odwodnienia na dachu 
nad toaletami publicznymi i Henrykówką oraz nad małą rotundą podlegają wycenie.  

 
Pytanie 11:  

Czy należy ująć w wycenie nowy parapet/donicę na elewacji wschodniej? 
 
Odpowiedzi Zamawiającego  na Pytanie 11: 
Zamawiający potwierdza, że odstąpił od wymiany parapetu (pełniącego również funkcję ozdobnej donicy) na 

elewacji wschodniej. 

Pytanie 12:  

Czy należy wycenić remont rzygacza w obrębie bunkra ppoż.? 

 
Odpowiedzi Zamawiającego  na Pytanie 12: 
Zamawiający odstąpił od realizacji remontu elewacji bunkra ppoż., w tym rzygacza.  

 
Pytanie 13:  

Czy należy wycenić remont balustrad zewnętrznych? 
 

Pytanie 14:  

Jeżeli należy wycenić remont balustrad zewnętrznych, to bardzo prosimy o podanie dokładnych ilości 
i rodzaju balustrad, które należy wyremontować w niniejszym postępowaniu. 
 
Odpowiedzi Zamawiającego  na Pytanie 13 i 14: 
Zamawiający odstąpił od realizacji remontu balustrad zewnętrznych. 
 
 
 
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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