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Wrocław, dnia 05.05.2020 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 24.04.2020 r., 30.04.2020 r. wraz 
z udzielonymi odpowiedziami: 

 
Pytania z 24.04.2020r. 
 
Pytanie nr 1 
1. Analizując zakres inwestycji zidentyfikowaliśmy istniejącą roślinność rosnącą w polu potencjalnych działań. 

Prosimy o odpowiedź jakie wytyczne sa względem roślinności.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami OPZ niniejszego postępowania, wytycznymi zawartymi we wzorze umowy, w szczególności § 
10 Obowiązki Wykonawcy. Ewentualna przycinka bluszczu – zgodnie z treścią Odpowiedzi Zamawiającego na 
Pytanie 4: z dnia 21.04.2020r. Zamawiający odstępuje od wycinki bluszczu w związku z odstąpieniem od 
wykonania robót polegających na oczyszczeniu, skuciu i naprawie elewacji tynkowanej, robót polegających na 
czyszczeniu, wypełnianiu fug w elewacji kamiennej, robót polegających na czyszczeniu, wypełnianiu fug w 
elewacji ceglanej –na elewacjach budynków innych niż duża rotunda. Jeżeli do wykonania robót objętych 
niniejszym postępowaniem, polegających m.in. na naprawie słupów/elewacji dużej rotundy wycinka bluszczu 
okaże się niezbędna, obowiązkiem Wykonawcy będzie dokonanie koniecznych wycięć po uprzednim uzyskaniu 
uzgodnień/pozwoleń/zgód/opłat w imieniu Zamawiającego. Wszelkie koszty z tego tytułu będzie pokrywał 
Wykonawca. 
 
Pytanie nr 2: 
2. Śledząc zapisy umowy, gdzie: 

„§ 7. Nadzór:  
2. Zamawiający ustanowił na cały okres realizacji przedmiotu umowy funkcję Nadzoru konserwatorskiego 
nad realizacją Projektu „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej –etap III” w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa: VIII Ochrona 
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i 
rozwój zasobów kultury. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o osobie prowadzącej Nadzór 
konserwatorski w terminie 7 dni od dnia delegowania tej osoby bądź o jej zmianie na inne uprawnione 
osoby. Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania Nadzorem konserwatorskim w celu prawidłowej 
realizacji niniejszej umowy.”, chcielibyśmy prosić o odpowiedź, czy Wykonawca również musi ustanowić 
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osobę pełniącą funkcję do współdziałania Nadzoru konserwatorskiego. Jeżeli tak, czy wymagane jest 
uprawnienia, wykształcenie, doświadczenie? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami SIWZ niniejszego postępowania przetargowego, w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej, z zapisami  ujętymi we wzorze umowy stanowiącym Część II SIWZ. Zamawiający informuje, że w 
przypadku zaistnienia okoliczności, w  sytuacjach określonych we wzorze umowy w zakresie materii 
zabytkowej, Wykonawca robót zobowiązany będzie ustanowić nadzór w świetle zapisów  Ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
 
Pytanie z dnia 30.04.2020r. 
 
Pytanie 1:  
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego względem zaprojektowanego stałego urządzenia 
gaśniczego gazowego na mgłę wodną niskociśnieniową? 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zgodnie z treścią Postanowienia nr WZ.5595.189.4.2019 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu  z 6 czerwica 2019r. wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej 
ma obejmować: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zraszaczowej do końca 2022r. na bazie nowoczesnych 
systemów ochrony wykorzystujących wysokociśnieniową mgłę wodną do gaszenia pożarów lub systemem 
równoważnym, połączenie tej instalacji z systemem sygnalizacji pożaru (SSP).”   
Projektant dopuszcza zamianę systemu gaśniczego w obiekcie - pod warunkiem jego równoważności którą musi 
zadeklarować i wykazać porównawczo Wykonawca.  W tym wypadku Wykonawca musi wykonać odpowiednie 
wielobranżowe opracowanie projektowe wraz ze scenariuszem p.poż. i matrycą  - opracowanie  kompletne, 
skoordynowane z innymi branżami i zaopiniowane ( z ewentualnym odstępstwem KW PSP ).  Może również 
wystąpić Konieczność uzyskania zmiany pozwolenia na budowę. Wszelkie działania i koszty opracowań, 
uzgodnień/zatwierdzeń/zgód/ zmian decyzji administracyjnych itp. będą spoczywały i obciążały Wykonawcę 
robót. 
 
 
Pytania z dnia 30.04.2020r. 
 
Pytanie 1:  
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

1. W ekspertyzie technicznej Panoramy Racławickiej na str. 18 w pkt. 7 wskazano opracowanie Instrukcji 
Eksploatacji urządzeń elektrycznych. Czy opracowanie tej instrukcji jest przedmiotem postępowania 
czy wykona je zamawiający? Jeśli tak to czy Instrukcja Eksploatacji będzie miała obejmować zakresem 
instalacje i urządzenia, które zostaną zamontowane w czasie remontu i przebudowy czy również te, 
które zostały zamontowane we wcześniejszych etapach. 

Odpowiedź Zamawiającego. 
Zgodnie z treścią Postanowienia nr WZ.5595.189.4.2019 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu  z 6 czerwica 2019r. na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek 
opracowania Instrukcji eksploatacji urządzeń elektrycznych. Instrukcja ma zostać opracowana i zatwierdzona 
zgodnie z treścią Postanowienia jw., ma dotyczyć całego obiektu. 
 

2. Proszę o udostępnienie scenariusza pożarowego. 
Odpowiedź Zamawiającego. 
Zamawiający udostępnia SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ, PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ Piotr Dominiczak 

– załącznik nr 1. 

 
3. Proszę o wskazanie przez jaki czas podczas pożaru powinno być podtrzymane oświetlenie awaryjne i 

ewakuacyjne? 
Odpowiedź Zamawiającego. 
Zgodnie z opisem projektu elektrycznego strona 16, przez 1 godzinę. 

https://www.lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-zabytkow-i-opiece-nad-zabytkami
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-zabytkow-i-opiece-nad-zabytkami


3 
 

 
4. Na rysunku branży elektrycznej IE-18 obrazującym schemat centralnej baterii jako przewody zasilające 

do opraw podano NHXH-E30 3x2,5. W opisie projektu wykonawczego branży elektrycznej na str. 15 
wskazano, żeby oświetlenie ewakuacyjne wykonać przewodem typu HDGs 3x1,5mm2. Proszę o 
odpowiedź jakim przewodem należy zasilić oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, ponieważ mamy 
rozbieżność w typie i przekroju przewodu. 

Odpowiedź Zamawiającego. 
Zgodnie z rysunkiem IE-18 w załączniku.  
 

5. W związku z brakiem scenariusza zdarzeń pożarowych proszę o potwierdzenie, że przewidziany czas 
podtrzymania oświetlenia awaryjnego – 30 min. jest wystarczający. 

Odpowiedź Zamawiającego. 
Wymagany jest 60 min 

 
ROBOTY INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH 
 

6. Przedmiar robót elektrycznych w poz. 221 obejmuje demontaż istniejących instalacji. Czy 
zdemontowane elementy podlegają zwrotowi do Zamawiającego czy należy poddać je utylizacji?  

Odpowiedź Zamawiającego. 
Zdemontowane instalacje należy poddać utylizacji, z wyjątkiem elementów wskazanych przez Zamawiającego 
podczas prac. 
 

7. Ile oraz jakiego typu czujki są zastosowane w istniejącym systemie SAP p.poż.)przeznaczonym do 
ewentualnej utylizacji 

Odpowiedź Zamawiającego.. 
System w całości podlega wymianie. 
 

8. Prosimy o przekazanie scenariusza pożarowego wraz z matrycą sterowań dla systemu SAP. 
Jeśli go obecnie nie ma to czy będzie zamówiony przez Zamawiającego na etapie wykonawczym i 
przekazany wykonawcy do realizacji?  

Odpowiedź Zamawiającego. 
Zamawiający udostępnia SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ – załącznik nr 1, Matrycę sterowań systemu 

sygnalizacji pożaru PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ Piotr Dominiczak – załącznik nr 2. 

 
ROBOTY BUDOWLANE 
 

9. Proszę o przekazanie scenariusza pożarowego, o którym mowa w rewizjach. 
Odpowiedź Zamawiającego. 
Zamawiający udostępnia  w załączniku SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ, PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ Piotr 

Dominiczak – załącznik nr 1. 

 
 
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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