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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. Prosimy o potwierdzenie, że projektory lub jakiekolwiek inne urządzenia systemu multimedialnego nie 

wchodzą w zakres zamówienia? W przeciwnym wypadku, prosimy o wyspecyfikowanie typów, ilości i 

parametrów urządzeń. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że urządzenia systemu multimedialnego nie wchodzą zakres oferty. 
 

Pytanie 2: 

2. Proszę o wyjaśnienie zapisu na rysunku IE-02 – „ 114xF/UTP kat.6 wprowadzić doprowadzić do 

pomieszczenia nr 16 do miejsca lokalizacji serwera multimediów”. Opis jest dla wykonawcy 

niezrozumiały. Brak informacji skąd oraz dokąd ma być doprowadzone okablowanie 114xF/UTP kat. 6. 

Prosimy o wyjaśnienie jakie elementy i w jakiej ilości należy wycenić w ramach opisanego wyżej 

zakresu.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zakres wykonania przewodów komputerowych do pomieszczenia małej rotundy do podłączenia instalacji 
multimedialnej - z małej rotundy do serwerowni z rur DVK 110. 
 

Pytanie 3: 

3. Prosimy o potwierdzenie, że rurę 2 x DVK 110 dla instalacji teletechnicznych, widniejącą na rysunku IE-

02 należy ująć w ofercie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza powyższe. 
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Pytanie 4: 

4. Prosimy o informację czy system przyzywowy wchodzi w zakres zamówienia, jeżeli tak to prosimy o 

podanie parametrów technicznych urządzeń. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

System przyzywowy wchodzi zakres oferty.  Przykładowy opis w załączniku. 
 

Pytanie 5: 

5. Prosimy o informacje jakie urządzenia należy przyjąć do demontażu w zakresie instalacji 

teletechnicznych.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

W miejscach remontowanych w zakresie zadania, z wyjątkiem elementów wskazanych przez zamawiającego 

podczas prac. 

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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