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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 27.04.2020 r. i 29.04.2020 r. wraz 
z udzielonymi odpowiedziami: 

 
ROBOTY BUDOWLANE: 

Pytanie 1:  
 1. Zamawiający w SIWZ zastrzega konieczność zachowania istniejącej równowagi temperatury i wilgotności w 
standardzie ustalonym dla ekspozycji Panoramy Racławickiej wraz z ekspozycją sztafażu, natomiast w OPZ i 
umowie zostały określone wymagane warunki w Dużej Rotundzie, czyli: temperatura na poziomie ok. 20 °C (+/-
1°C), wilgotność powietrza na poziomie ok. 40% RH. Jednocześnie wg opisu instalacji sanitarnych praca central 
w układzie chłodzenia nie zapewnia osiągnięcia zadanych wartości temperaturowych, a wytwornice pary 
działają nieprawidłowo. Proszę o wyjaśnienie, które warunki temperatury i wilgotności należy zachować. Jeżeli 
Zamawiający oczekuje wymaganych warunków na poziomie ok. 20 °C (+/-1°C) i wilgotności powietrza na 
poziomie ok. 40% RH, proszę o wskazanie rozwiązania technicznego pozwalającego na ich utrzymanie. 
Ewentualnie, jakie parametry inne, niż wskazane powyżej należy zachować przy zastosowaniu zabudowanych 
aktualnie w obiekcie urządzeń utrzymania klimatu?  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje konieczność zachowania warunków określonych w OPZ i wzorze umowy, 
stanowiących załączniki do SIWZ niniejszego postępowania przeatrgowego. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie urządzeń, na koszt Wykonawcy robót, gwarantujących osiągniecie wymaganych warunków 
klimatycznych jw. 
 
Pytanie 2:  
W jakich granicach Zamawiający planuje przekazać plac budowy przy obiekcie dla realizacji zadania. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
W granicach terenu będącego we władaniu Muzeum Narodowego we Wrocławiu - na parkingu przyległym do 
budynku PR z wyłączeniem  terenów zielonych oraz z zastrzeżeniem zapewnienia dojazdu służb specjalnych do 
obiektu. Mają zastosowanie pozostałe wymogi w zakresie przekazania i Wykonawcy i Zamawiającemu terenu 
budowy określone we wzorze umowy stanowiącym Część II SIWZ niniejszego postępowania przetargowego. 
 
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 

http://www.mnwr.pl/
http://www.mnwr.pl/

