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Wrocław, dnia 01.04.2020 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 Wykonawców w dniu 27.03.2020 r. i 30.03.2020 r. wraz 
z udzielonymi odpowiedziami: 

 

Pytanie 1: 

 Zwracamy się z wnioskiem o zmianę SIWZ w zakresie rozdz. 12 dotyczącego zabezpieczenia należytego 
wykonania zamówienia, w ten sposób, że:  
a) wysokość zabezpieczenia ulega zmianie z 10% ceny brutto na 5% ceny brutto; W przypadku wnoszenia 
zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca wniesie 30% jego wartości do dnia zawarcia umowy, a następnie z 
każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę będzie dokonywał potrąceń odpowiadających 10% należności 
brutto wynikającej z tejże faktury, aż do osiągnięcia pełnej kwoty zabezpieczenia. 
UZASADNIENIE - konieczność ustanowienia zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej 10% 
wynagrodzenia umownego, jak również wpłata pełnej kwoty jeszcze przed zawarciem umowy, 
znacznie podwyższa koszt wykonawcy przy realizacji zamówienia, co nie pozostaje bez wpływu 
na oferty wykonawców. Jednocześnie, wpłata 30% wysokości zabezpieczenia do dnia zawarcia 
umowy, zabezpiecza interes Zamawiającego w sposób adekwatny do ewentualnych ryzyk 
związanych z realizacją zamówienia. Nawet biorąc pod uwagę wysokość ewentualnych kar 
umownych oraz innych roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy, w początkowym etapie 
wykonywania kontraktu ich wartość nie przekroczyłaby wysokości 30% wartości całego 
zabezpieczenia. 
Jednocześnie po stronie Wykonawcy nie powstanie wówczas jeszcze wymagalna wierzytelność o 
zapłatę wynagrodzenia. Wysokość ewentualnych ryzyk Zamawiającego, wartość wymagalnych 
wierzytelności wykonawcy będą ulegały stopniowemu zwiększeniu w miarę postępu robót 
wykonywanych w ramach zamówienia, a jednocześnie - w związku z dokonywanymi 
potrąceniami z faktur - wysokość zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia również 
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będzie ulegała stałemu zwiększeniu. 
Ostatecznie Zamawiający uzyska pełne zabezpieczenie przed zakończeniem realizacji 
zamówienia, a jego interes pozostanie zabezpieczony w sposób adekwatny do ponoszonego 
ryzyka. Jednocześnie powyższe rozwiązanie umożliwi Wykonawcom złożenie ofert bez 
uwzględnienia dodatkowego kosztu związanego z koniecznością wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w sposób opisany w obecnym brzmieniu SIWZ. 

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

 
Pytanie 2:  

Ponadto prosimy o wydłużenie terminu składania ofert ,tj. początek maja br. 26 marca zostały wprowadzone 
zalecenia, również w kwestii trwania kwarantanny. Została przedłużona do 11 kwietnia br., stąd jest 
przedłożony czas trudności w uzyskaniu odpowiedzi od potencjalnych dostawców materiałów dedykowanych 
do inwestycji. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert oraz wskazuje nowe miejsce otwarcia 
ofert następująco:  

 Część I SIWZ IDW - pkt 18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
pl. Powstańców Warszawy 5 
50-153 Wrocław 
PORTIERNIA 

w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia:  29.04.2020 roku do godz.  10:00 

 

2) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

Część I SIWZ IDW - pkt. 19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

1) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.: 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
pl. Powstańców Warszawy 5 
50-153 Wrocław 
Hol Główny Muzeum Narodowego 
  

w dniu:  29.04.2020 roku o godz.  11:00 

 
 
Pytanie 3:  
Proszę o uzupełnienie zawartości plików folderów: 

- PW Instalacje sanitarne, IS hydranty – jest tylko opis, 
- PW Instalacje sanitarne, IS wod Kan, co – pusty plik, 
- STWiOR IS mgła wodna – pusty plik, 
- STWiOR IS hydranty – pusty plik, 
- STWiOR IE – pusty plik. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający uzupełnił zawartość plików folderów na stronie internetowej: www.mnwr.pl   

 
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1kXvdJEIkBZXNLKe3dgSfcbSuL8O_Hi_4 

 
PW Instalacje sanitarne, IS hydranty 
PW Instalacje sanitarne, IS wod Kan, co  
STWiOR IS mgła wodna 
STWiOR IS hydranty  
STWiOR IE  

 
Pytanie 4:  
W związku z aktualną sytuacją w kraju (pandemia koronawirusa), co skutkuje dużymi utrudnieniami 
logistycznymi w kontaktach z firmami podwykonawczymi, dostawcami technologii i materiałów – proszę o 
przedłużenie terminu składania ofert o min 2 tygodnie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert oraz wskazuje nowe miejsce otwarcia 
ofert następująco:  

Część I SIWZ – IDW -  pkt 18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
pl. Powstańców Warszawy 5 
50-153 Wrocław 
PORTIERNIA 

w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia:  29.04.2020 roku do godz.  10:00 

2) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

Część I SIWZ – IDW - pkt 19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

1) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.: 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
pl. Powstańców Warszawy 5 
50-153 Wrocław 
 Hol Główny Muzeum Narodowego  
 

w dniu:  29.04.2020 roku o godz.  11:00 

 
 
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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