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Wrocław, dnia 30.04.2020 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 22.04.2020 r. wraz z udzielonymi 
odpowiedziami: 

 
 
Pytanie 1: 

1. Proszę o potwierdzenie, że roboty objęte zakresem niniejszego postępowania przetargowego należy 
wycenić w oparciu o dokumentację projektową (PBudowlany Zmian oraz PWykonawczy) udostępnioną 
przez Zamawiającego.  
Wg naszej wiedzy (po analizie dokumentacji projektowej, po oględzinach obiektu oraz po rozeznaniu 
rynku w zakresie możliwości użycia konkretnych rozwiązań materiałowych i technologicznych) nie jest 
możliwe (pod względem technicznym i pod względem zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obiektu) 
wykonanie następujących robót:  
- demontaż częściowy świetlików (uważamy, że możliwy jest wyłącznie demontaż szyb w świetlikach, 
bez demontażu konstrukcji stalowej),  
- malowanie istniejącej konstrukcji stalowej do klasy odporności ogniowej R30 i R60 - ponieważ wiąże 
się to z koniecznością przygotowania powierzchni konstrukcji przez czyszczenie z istniejących 
nawarstwień do czystej powierzchni, co wydaje się niewykonalne przy ręcznym czyszczeniu (bez użycia 
środków chemicznych i mechanicznych) dla wszystkich elementów, w szczególności miejsc połączeń, 
styków oraz innych miejsc trudno dostępnych, nie jest nam znana technologia malowania farbami 
„ogniowymi” powierzchni pokrytych innymi powłokami. 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia. Cenę ryczałtową oferty należy obliczyć na podstawie wszystkich dokumentów składających się na 
SIWZ, w m.in. na podstawie dokumentacji projektowej (Część III/2, Część III/3, Część III/4, oraz Część III/6SIWZ). 
 
Pytanie 2: 

2. W udostępnionym projekcie podana jest szyba ESG  6/16Ar/ESG, która nie może zostać zastosowana 
ze względu na bezpieczeństwo. Przy szkleniu powierzchni dachowych musi być zastosowana szyba 
hartowana i bezpieczna VSG/ESG 55.2/16Ar/VSG/ESG 55.2  folia dachowa, która jest znacznie cięższa 
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niż szyba opisana w projekcie.  Czy w związku z tym konstrukcja została przewidziana na właściwą 
cięższą szybę? 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Szczegóły w zakresie przyjętych obciążeń zawiera dokumentacja projektowa.  

 
Pytanie 3: 

3. Czy konstrukcja świetlika  została przewidziana również na zalegające opady śniegowe? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zgodnie z projektem na dachu należy zastosować kable grzewcze.  

 
Pytanie 4: 

4. Czy Zamawiający rozważa wykonanie dachu zewnętrznego nad całym obiektem? Takie 
rozwiązanie  zlikwiduje problemy związane z warunkami atmosferycznymi podczas wykonywania prac, 
jak również umożliwi wykonywanie remontu bez względu na pogodę. 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Sposób zabezpieczenia obiektu ustala Wykonawca wg przyjętej przez siebie technologii. Zamawiający w 
niniejszej dokumentacji przetargowej określa minimalne wymagania zabezpieczeń, który musi być przez 
Wykonawcę robót spełniony.  
 
Pytanie 5: 

5. Czy przy zastosowaniu rozwiązań przedstawionych w projekcie, odnośnie zabezpieczenia obrazu, 
istnieje możliwość  podparcia konstrukcji zabezpieczającej na istniejącej konstrukcji ekspozycji? Czy 
ktoś rozważał takie rozwiązanie? 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Projekt tego nie przewiduje.  
 
Pytanie 6: 

6. W odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 17.04.2020 dotyczące trasy kablowej i prośby o udostępnienie 
PZT zamawiający zalecił wizję lokalną. Informuję, że uczestnictwo w wizji lokalnej nie rozwiało 
wątpliwości co do trasy kablowej i wymiany kabla. Podczas wizji lokalnej zalecono zadawanie pytań w 
tej sprawie, wobec czego proszę ponownie o wskazanie trasy kabla do wymiany celem rzetelnej 
wyceny do oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Trasa kabla zasilającego prowadzi z istniejącego pomieszczenia z rozdzielną główną budynku do złącza na 
budynku R-1853. Złącze jest za ścianą pomieszczenia. Lokalizacja w załączeniu. 
 

Pytanie 7:  
7. Na rysunku IE - 08 jako elementy instalacji uziemiającej wskazano w legendzie „uziomy kompletne 

miedziowane” proszę o podanie długości oraz grubości poszczególnych uziomów wskazanych na rys. 
IE-08 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Uziomy należy wykonać o długości aż zostanie uzyskana wymagana rezystancja poniżej 5 ohm. Grubość uziomu 
minimum 3/4 cala.  
 

 

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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