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Wrocław, dnia 05.05.2020 r.  

 

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

 

MODYFIKACJE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

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. 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z 

póz. zm.) Zamawiający Muzeum Narodowe we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Pl. Powstańców 5, dokonuje 

zmiany treści SIWZ zamówienia w zakresie opisanym poniżej.  

 

1. W SIWZ punkt 3. Opis przedmiotu zamówienia ppkt. 3.2. - Zamawiający dodaje punkt 12) o treści 
następującej:  
„12) „Instrukcja sposobu zabezpieczenia malowidła „Panorama Racławicka” i sztafażu adekwatnego do 

planowanych w poszczególnych etapach realizacji Projektu prac”.„ 

2. W tabeli na stronie 2 SIWZ lp. 3 w opisie:  

Jest:  

 „Część III/6 Wytyczne dla zabezpieczenia Obrazu Panoramy Racławickiej - czerwiec 2019r. „ 

Powinno być:  

Część III/6 Instrukcja sposobu zabezpieczenia malowidła „Panorama Racławicka” i sztafażu adekwatnego do 

planowanych w poszczególnych etapach realizacji Projektu prac. 

3. W SIWZ strona 7 punkt 3 ppkt. 3.1 w następującym opisie:  

Jest:  

„……W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na 

własny koszt zabezpieczyć dzieło Panoramy Racławickiej wraz ze sztafażem na czas wykonywania robót 

budowlanych, stosownie do wytycznych określonych w Części SIWZ III/6 Wytyczne dla zabezpieczenia 
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Obrazu Panoramy Racławickiej - czerwiec 2019r., jak również stosownie do wytycznych przekazywanych 

przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia nadzoru konserwatorskiego……...”. 

Powinno być:  

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny 

koszt zabezpieczyć dzieło Panoramy Racławickiej wraz ze sztafażem na czas wykonywania robót budowlanych, 

stosownie do wytycznych określonych w Części SIWZ III/6 Instrukcja sposobu zabezpieczenia malowidła 

„Panorama Racławicka” i sztafażu adekwatnego do planowanych w poszczególnych etapach realizacji 

Projektu prac” jak również stosownie do wytycznych przekazywanych przez osobę wyznaczoną przez 

Zamawiającego do pełnienia nadzoru konserwatorskiego. 

4. W części II SIWZ – wzór umowy Zamawiający dokonuje zmiany następującej:  

1) Na stronie 2 i 3 wzoru umowy: 

Jest:  

„Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – oznacza następujące dokumenty, stanowiące CZĘŚĆ III SIWZ, będący załącznikiem nr 
2 do niniejszej umowy:  

 Część III/1 Opis przedmiotu zamówienia – informacje ogólne 

 Część III/2 Projekt Budowlany wielobranżowy - maj 2019r. wraz z Aneksem do Ekspertyzy technicznej z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej budynku - oprac. maj 2019 r 

 Część III/3 Projekt Wykonawczy czerwiec 2019r. branże: architektura, konstrukcja, elektryczna, sanitarna - 
instalacja hydrantowa, br. sanitarna - instalacja mgły wodnej, br. sanitarna wod-kan, wentylacji , co 

 Część III/4 Wielobranżowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Część III/5 Przedmiary robót. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Przedmiary robót mogą nie 
obejmować całości zakresu robót i prac, które wymagane są do wykonania. Szczegółowy zakres zamówienia 
obejmuje dokumentacja projektowa, o której mowa powyżej – Część III/2, Część III/3, Część III/4 oraz poniżej w 
Część III/6 . Zgodnie z zapisami SIWZ, jeżeli z dokumentacji technicznej lub technologii wykonania robót, wynikało, 
że należy wykonać prace nieuwzględnione lub ich ilość jest różna od wskazanych w przedmiarach to do 
obowiązków Wykonawcy należało dokonanie ich weryfikacji, wyceny i  uwzględnienie ich wartości  w całkowitej 
cenie oferty. W oparciu o dokumentację projektową i przedmiary, Wykonawca przedłożył Kosztorysy, które 
stanowią załącznik nr 7 do Umowy.  

 Część III/6 Wytyczne dla zabezpieczenia Obrazu Panoramy Racławickiej - czerwiec 2019r. 

 Część III/7  HRF – ogólny” 
 
 
Powinno być:  
 

„Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – oznacza następujące dokumenty, stanowiące CZĘŚĆ III SIWZ, będący załącznikiem nr 
2 do niniejszej umowy:  

 Część III/1 Opis przedmiotu zamówienia – informacje ogólne 

 Część III/2 Projekt Budowlany wielobranżowy - maj 2019r. wraz z Aneksem do Ekspertyzy technicznej z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej budynku - oprac. maj 2019 r 

 Część III/3 Projekt Wykonawczy czerwiec 2019r. branże: architektura, konstrukcja, elektryczna, sanitarna - 
instalacja hydrantowa, br. sanitarna - instalacja mgły wodnej, br. sanitarna wod-kan, wentylacji , co 

 Część III/4 Wielobranżowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Część III/5 Przedmiary robót. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Przedmiary robót mogą nie 
obejmować całości zakresu robót i prac, które wymagane są do wykonania. Szczegółowy zakres zamówienia 
obejmuje dokumentacja projektowa, o której mowa powyżej – Część III/2, Część III/3, Część III/4 oraz poniżej w 
Część III/6 . Zgodnie z zapisami SIWZ, jeżeli z dokumentacji technicznej lub technologii wykonania robót, wynikało, 
że należy wykonać prace nieuwzględnione lub ich ilość jest różna od wskazanych w przedmiarach to do 
obowiązków Wykonawcy należało dokonanie ich weryfikacji, wyceny i  uwzględnienie ich wartości  w całkowitej 
cenie oferty. W oparciu o dokumentację projektową i przedmiary, Wykonawca przedłożył Kosztorysy, które 
stanowią załącznik nr 7 do Umowy.  
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 Część III/6  Instrukcja sposobu zabezpieczenia malowidła „Panorama Racławicka” i sztafażu 
adekwatnego do planowanych w poszczególnych etapach realizacji Projektu prac. 

 Część III/7  HRF – ogólny” 
 
2) W §25, ust 5 pkt. 3 wzoru umowy -  zmienia się następująco:  
 
Jest:  
 
„3) Dokumentacja Projektowa wraz z opracowaniem Wytyczne dla zabezpieczenia Obrazu Panoramy Racławickiej - czerwiec 
2019r.” 
 

Powinno być: 

3) Dokumentacja Projektowa wraz z Instrukcją sposobu zabezpieczenia malowidła „Panorama Racławicka” i 
sztafażu adekwatnego do planowanych w poszczególnych etapach realizacji Projektu prac. 
 

3) w §1 ust 3.  -  zmienia się następująco:  

Jest:  

„3.     W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt 
zabezpieczyć dzieło Panoramy Racławickiej wraz ze sztafażem na czas wykonywania robót budowlanych, stosownie do 
wytycznych określonych w Części SIWZ III/6 Wytyczne dla zabezpieczenia Obrazu Panoramy Racławickiej - czerwiec 
2019r., jak również stosownie do wytycznych przekazywanych przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do 
pełnienia nadzoru konserwatorskiego. Zamawiający zastrzega konieczność zachowania istniejącej równowagi 
temperatury i wilgotności w standardzie ustalonym dla ekspozycji Panoramy Racławickiej wraz z ekspozycją sztafażu, 
zabezpieczenia dachu przed opadami atmosferycznymi. Prace przy świetlikach powinny uwzględniać jak najkrótszy czas 
odsłonięcia otworu. Należy stosować kurtyny zasłaniające odsłonięty otwór, by zminimalizować wpływ zewnętrznych 
warunków atmosferycznych oraz wahania wilgotności i temperatury wewnątrz rotundy.” 

 

Powinno być:  

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt 
zabezpieczyć dzieło Panoramy Racławickiej wraz ze sztafażem na czas wykonywania robót budowlanych, stosownie do 

wytycznych określonych w Części SIWZ III/6. Instrukcja sposobu zabezpieczenia malowidła „Panorama 
Racławicka” i sztafażu adekwatnego do planowanych w poszczególnych etapach realizacji Projektu prac, 

jak również stosownie do wytycznych przekazywanych przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia 
nadzoru konserwatorskiego. Zamawiający zastrzega konieczność zachowania istniejącej równowagi temperatury i 
wilgotności w standardzie ustalonym dla ekspozycji Panoramy Racławickiej wraz z ekspozycją sztafażu, zabezpieczenia 
dachu przed opadami atmosferycznymi. Prace przy świetlikach powinny uwzględniać jak najkrótszy czas odsłonięcia 
otworu. Należy stosować kurtyny zasłaniające odsłonięty otwór, by zminimalizować wpływ zewnętrznych warunków 
atmosferycznych oraz wahania wilgotności i temperatury wewnątrz rotundy. 

 

5. Po modyfikacji dokonanej przez Zamawiającego w dniu 16.04.2020 roku w SIWZ – Część I IDW – w punkcie 

18. i punkcie 19 -  z dniem 05.05.2020 r. zmienia się termin złożenia i otwarcia ofert  następująco:  

Jest:  

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 
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PORTIERNIA 

w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia:  11.05.2020 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. 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.: 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

pl. Powstańców Warszawy 5 

50-153 Wrocław 

 HOL GŁÓWNY MUZUM NARODOWEGO 

w dniu:  11.05.2020 roku o godz.  11:00 

 

Powinno być:  

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

2) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

pl. Powstańców Warszawy 5 

50-153 Wrocław 

SEKRETARIAT 

w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia:  14.05.2020 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. 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.: 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

pl. Powstańców Warszawy 5 

50-153 Wrocław 

 SEKRETARIAT, pok. Nr 13 

w dniu:  14.05.2020 roku o godz.  11:00 
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5. Po modyfikacji dokonanej przez Zamawiającego w dniu 16.04.2020 roku w SIWZ – Część I IDW –  w punkcie 
14.6 ust. 3) pkt. b)  - z dniem 05.05.2020 r.  punkt 14.6 ust. 3) pkt. b)  zmienia się następująco: 

Jest: 

„ b) oznakowanie: 

„Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III” 

NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 11.05.2020 roku godz. 11:00”. 

 

Powinno być: 

„ b) oznakowanie: 

„Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III” 

NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 14.05.2020 roku godz. 11:00”. 

 

Dokonane zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej www.mnwr.pl  - stanowią one integralną część SIWZ i są obowiązujące.  

 

 

      

        

       dr hab. Piotr Oszczanowski 

       Dyrektor Muzeum Narodowego  

We Wrocławiu      
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