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Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu 

 

Odpowiedzi nr 2 

na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

(nr ogłoszenia 2021/BZP 00154332/01 z 19.08.2021 r.) na przebudowę budynku Muzeum 

w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia 

strony internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

http://cmjw.biuletyn.info.pl/319/133/postepowania-o-wartosci-mniejszej-niz-progi-unijne.html 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wyko-

nawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zgodnie z zapisami art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień. 

Zapytanie Wykonawcy nr 1 z 24.08.2021 r.: 

„Przedkładamy następujące zapytania i uwagi dotyczące w/w przetargu; 

Dotyczy branży sanitarnej 

1. Instalacja co 

Nie ujęto w/w instalacji w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w zakresie instalacji 

wewn. co i zasilania nagrzewnic, oraz o uzupełnienie projektu wykonawczego o zestawienie grzejników 

płytowych, kolumnowych i kanałowych  wraz z parametrami technicznymi jakie występują w projekcie. 

Prosimy również zestawienie ilości rur z podziałem na średnice. 

2. Instalacja wod – Kan 

W przedmiarze robót ujęto w tej branży biały montaż oraz instalację p-poż. Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru o instalacje ciepłej i zimnej wody oraz i kanalizację sanitarną-(rury z pcv i ich uzbrojenie) 

3. kanalizacja deszczowa 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o odprowadzenie wód opadowych za pomocą systemu 

podciśnieniowego. Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego o zestawienie kształtek, rur 

i uzbrojenia w/w instalacji. 

4. instalacja wentylacji 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o instalację klimatyzacji, oraz o uzupełnienie projektu 

wykonawczego w zakresie zestawienia materiałów dotyczące w.w instalacji, wody lodowej oraz instalacji 

ziębniczej i klimatyzacji” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad 1. 

Zamawiający informuje, że instalacja c.o. łącznie z montażem grzejników w pawilonie wejściowym 

została wykonana w ramach I etapu inwestycji. Po przebudowie kotłowni należy podłączyć wybudowany 

w poprzednim etapie układ pawilonu i dokonać rozruchu wraz z próbą grzejników, niezbędnymi 

pomiarami i badaniami. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Rury do nagrzewnic są wyprowadzone do pomieszczeń technicznych w miejscach pionów zaznaczonych 

na rysunkach instalacji sanitarnej. Nagrzewnice i chłodnice stawią część centrali wentylacyjnej. Pozostałe 

orurowanie niezbędne do montażu i uruchomienia central wentylacyjnych należy wycenić wg przyjętego 

przez Wykonawcę schematu (łącznie ok. 40 m). W załączeniu zdjęcia stanu faktycznego: 
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Ad 2. 

Zamawiający informuje, że instalacja wod-kan (bez białego montażu) w pawilonie wejściowym została 

wykonana w ramach I etapu inwestycji. 

W zakresie instalacji przeciwpożarowej wykonane zostały rury, podprowadzone i zaślepione w poziomie 

piwnic. Należy wykonać pion hydrantowy i podejścia do hydrantów, co zostało ujęte w przedmiarze 

robót instalacji sanitarnych (rozdz. 1 i 2). Hydranty wewnętrzne, będące częścią instalacji 

przeciwpożarowej konieczne do zamontowania znajdują się na budowie. 

Ad 3. 

Zamawiający informuje, że instalacja kanalizacji deszczowej została wykonana w ramach I etapu 

inwestycji. 

Ad 4. 

Przedmiotowy zakres nie dotyczy wykonania instalacji klimatyzacji. W budynku pawilonu znajduje się 

instalacja wentylacji nawiewno – wywiewnej, ujęta w przedmiarze robót branża sanitarna. 

Zamawiający informuje, że w celu szczegółowej analizy stanu zaawansowania robót wykonanych 

w ramach I etapu inwestycji, Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej. Umożliwi to potwierdzenie 

stanu faktycznego i określenie ewentualnych robót, które Wykonawca uzna za niezbędne do wykonania 

aby można było zakończyć przedmiotowy etap (Zamawiający przewiduje uzyskanie zgody na częściowe 

użytkowanie), wykonać wszelkie badania, sprawdzenia, pomiary, itp. wymagane ustawą Prawo 

budowlane. 

Zapytanie Wykonawcy nr 2 z 25.08.2021 r.: 

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących poniższych kwestii: 

1. Dotyczy projektowanego zakresu robót objętego postępowaniem przetargowym. Zgodnie 

z informacjami ujętymi w SWZ niniejszy przetarg stanowi II etap inwestycji. W punkcie IV.2 SWZ 

zapisano, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w: przedmiarach robót, dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Stwierdzamy, że: 

1.1. udostępniona dokumentacja techniczna obejmuje (przynajmniej w odniesieniu do niektórych 

elementów) najprawdopodobniej cały zakres inwestycji (czyli etapy I i II) 

1.2. w udostępnionej dokumentacji nie dokonano żadnego podziału ani wyodrębnienia robót, które 

miałyby zostać objęte niniejszym przetargiem (czyli etapu II) 

1.3. rodzaje i ilości robót ujęte w przedmiarach i dokumentacji projektowej są istotnie rozbieżne - 

a zarówno przedmiary jak i dokumentacja projektowa zostały przywołane w punkcie IV.2 SWZ 

jako opisujące w sposób szczegółowy przedmiot zamówienia. 

W związku z powyższym prosimy o pilne i jednoznaczne określenie oczekiwanego zakresu robót 

– w odniesieniu do wszystkich branż ( tj. architektura, konstrukcja, drogi, instalacje elektryczne 

i instalacje sanitarne), który winien być ujęty w ofercie (czy może należy kierować się przede 

wszystkim przedmiarami, które w punkcie IV.2 SWZ zostały określone jako, cyt.: „przedmiary 

robót, określające zakres rzeczowy wykonania przedmiotowego II etapu inwestycji, stanowiące 

Załącznik nr 11 do SWZ”.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż zakres rzeczowy II etapu inwestycji określony został w Rozdz. IV SWZ ust. 1 

oraz w przedmiarach robót. Załączona do postępowania dokumentacja projektowa stanowi zwartą całość. 

Zamawiający nie mógł z niej wyodrębnić tylko II etapu. Przedmiary robót, stanowiące załącznik do SWZ 

należy samodzielnie odnieść do całości dokumentacji projektowej i wyodrębnić z niej zakres dotyczący 

przedmiotowego postępowania, tj. robót wykończeniowych pawilonu, elewacji pawilonu, utwardzenia 

nawierzchni przed wejściem jako rozwiązania tymczasowego częściowo z materiału inwestora (określo-

nego ilościowo w przedmiarze robót), montażu windy, wykończenia klatki schodowej i połączenia jej ze 
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starym budynkiem – na poziomie piwnicy, parteru, I piętra oraz poddasza, wraz z wykonaniem niezbęd-

nych robót dekarskich w miejscu łączenia ze starym budynkiem, podłączenia c.o do istniejącego pieca 

oraz montaż urządzeń wentylacyjnych. 

Granicę obszaru objętego przebudową (w starym budynku) oznaczoną na czerwono odzwierciedla sche-

mat załączony poniżej. Różnice na poszczególnych kondygnacjach określa dokumentacja projektowa. 

 

 

 

Zapytanie Wykonawcy nr 3 z 26.08.2021 r.: 

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących poniższych kwestii: 

1. Dotyczy branży architektura. W dokumentacji stwierdzamy szereg niejasności, co do projektowanego 

zakresu robót objętego niniejszym postępowaniem, tj.: 

1.1. Czy są projektowane jakieś roboty w istniejącej części piwnic? Zakres ten został kompletnie 

pominięty w przedmiarze inwestorskim, a na rzucie piwnic oznaczono rozbiórkowe i murowe. 

1.2. Czy ściana żelbetowa widoczna na rzucie parteru i przekroju F-F jest projektowana do 

wykonania Nie ujęto jej w udostępnionym przedmiarze. 

1.3. Dotyczy wyposażenia. Poszczególne elementy wyposażenia zostały ujęte w projekcie 

architektura (zestawienie w pliku pn. „Załączniki. Wyposażenie”) oraz w przedmiarze 

inwestorskim. Stwierdzamy, że przedmiar nie obejmuje wszystkich elementów zawartych w w/w 

zestawieniu. Brakuje w nim: wieszaków szatniowych (w ilości - ?), elementów systemu wieszania 

obrazów )w ilości ,- ?), mebli (regały, biurka, fotele/krzesła konferencyjne, stoły konferencyjne - 

w ilościach - ???), uchwytów na papier toaletowy (w ilości - ?), uchwytów na ręczniki (w ilości - 

?) i wieszaków naściennych na ubrania (w ilości - ?). 

Prosimy o pilne określenie rodzajów i ilości oczekiwanych do dostarczenia elementów 

wyposażenia. 

1.4. Na rysunku „Rzut parteru” ujęto m.in. „system, rolet z napędem elektrycznym”. Brak na ten 

temat jakichkolwiek informacji w dokumentacji technicznej, nie zawarto ich również 

w przedmiarze inwestorskim. Jeżeli Inwestor oczekuje, że rolety zostaną dostarczone 
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i zamontowane w ramach II etapu inwestycji, to bardzo prosimy o pilne uzupełnienie 

dokumentacji w tym zakresie, tak aby można je było w sposób właściwy skalkulować.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że zakres rzeczowy II etapu inwestycji określa przedmiar robót. Załączona do 

postępowania dokumentacja projektowa stanowi zwartą całość. Zamawiający nie mógł z niej wyodrębnić 

tylko II etapu. Przedmiary robót, stanowiące załącznik do SWZ należy samodzielnie odnieść do całości 

dokumentacji projektowej i wyodrębnić z niej zakres dotyczący przedmiotowego postępowania. 

Ad 1.1. 

Zakres prac w części piwnic obejmuje tylko strefę połączenia klatki schodowej z istniejącą, starą częścią 

oraz wejście do windy na poziomie -1, montaż windy, roboty związane z instalacją hydrantową, montaż 

drzwi „D10” EIS (poz. 34 przedmiaru robót części budowlanej), roboty pomocnicze i naprawcze po 

wykonanych robotach. 

Zamawiający zwraca uwagę, że jeżeli w projekcie występuje stolarka drzwiowa EI, to należy zastosować 

stolarkę o tym samym parametrze czasowym lecz EIS. 

Ad 1.2. 

Powyższy element nie wchodzi w zakres robót objęty niniejszym postępowaniem. 

Ad 1.3. 

Niniejsze postępowanie przetargowe nie obejmuje dostawy wieszaków szatniowych, mebli (regałów, biu-

rek, foteli/krzeseł konferencyjnych), wieszaków naściennych na ubrania. Natomiast dodaje się do przed-

miaru robót kolejną pozycję: 

- montaż elementów systemu wieszania obrazów, w ilości 9 m, zainstalowanych na ścianach holu głów-

nego, zgodnie z rysunkiem 07/39/w1 RZUT PARTERU – KOLORYSTYKA. 

Zmianie ulegają również pozycje przedmiaru robót branży budowlanej, tj.: 

- poz. 95 – dostawa dozowników mydła w płynie – 8 kp. – ZMIANA ILOŚCI: na 5 kpl., ZMIANA 

OPISU: sposób uruchamiania: automatyczny, bezdotykowy, na fotokomórkę. 

- poz. 96 – dostawa podajnika papieru toaletowego – 9 kpl. ZMIANIA ILOŚCI: na 4 kpl. 

Zmianie ulega również pozycja przedmiaru robót branży elektrycznej, tj.: 

- poz. 31 – montaż suszarek do rąk – 2 szt. ZMIANIA ILOŚCI: na 3 szt., ZMIANA OPISU: suszarka 

kieszeniowa, sposób uruchamiania: automatyczny, na fotokomórkę. 

Ad 1.4. 

Zamawiający informuje, że system rolet z napędem elektrycznym jest już zamontowany i nie podlega 

wycenie. 

Zapytanie Wykonawcy nr 4 z 27.08.2021 r.: 

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących poniższych kwestii: 

1. Dotyczy PW Architektura. W związku z niejasnościami w udostępnionej dokumentacji przetargowej 

prosimy o jasne sprecyzowanie zakresu robót dachowych, które są do wykonania w tym etapie i które 

należy ująć w ofercie. 

2. Dotyczy PW Architektura. Stwierdzamy w przedmiarze brak ocieplenia stropu PD2 nad częścią pom. 

3.25 – warstwa 6` na rys. nr 08 „Przekrój A-A” tj.: 
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Prosimy o informację czy ocieplenie stropu określonego warstwą 6` wchodzi w zakres Etapu II 

i należy je ująć w ofercie. 

3. Dotyczy robót elewacyjnych. W dokumentacji projektowej na rysunku elewacji (rys. arch. 07/39/13) 

zamieszczono napis „CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH”, który nie został ujęty 

w przedmiarze robót. Prosimy o informację, czy wykonanie tego napis objęte jest postępowaniem 

przetargowym 

4. Dotyczy robót elewacyjnych. Prosimy o potwierdzenie, że zakres postępowania przetargowego nie 

obejmuje żadnych robót elewacyjnych w starszej, istniejącej części budynku Muzuem. 

5. Dotyczy robót związanych z dojściem do wejścia głównego do budynku. W przedmiarze robót 

elewacyjnych w dziale „dodatkowe” wprowadzono pozycję (poz. Nr 14) „Tymczasowy ciąg pieszo-

jezdny o szerokości 3,5 m do wejścia głównego z obu stron”, ilość 141,75 m2. Prosimy 

o wyspecyfikowanie, jakie warstwy podbudowy są objęte 2 etapem na tym ciągu? 

6. Dotyczy robót związanych z dojściem do wejścia głównego do budynku. W przedmiarze robót 

elewacyjnych w dziale „dodatkowe” wprowadzono pozycję (poz. Nr 14) „Tymczasowy ciąg pieszo-

jezdny o szerokości 3,5 m do wejścia głównego z obu stron”, ilość: 141,75 m2. Prosimy 

o wyspecyfikowanie, czy podana w przedmiarze ilość jest wiążąca w 2 etapie? 

7. Dotyczy robót drogowych. Prosimy o potwierdzenie, że występujące na rysunku D.1 odwodnienie 

liniowej, opisane „do wymiany na nowe” nie podlega wymianie w 2 etapie.  

8. Dotyczy: przedmiaru branży budowlanej pn. „Pawilon II etap”. Ujęto w nim m.in. pozycję nr 102, dla 

której opis brzmi: „Dodatkowe zamurowania, przekucia, usunięcia. Zabezpieczenia, odtworzenia, 

utrudnienia ze względu na użytkowanie części obiektu, dodatkowe odbiory do oddania do użytkowania 

w pierwszej kolejności całej części nowej, wykonanie kompletnej przeróbki istniejącej kotłowni, 

przeprowadzki, etapowość itp.”, a ich ilość określono jako: „1 komplet”. Stwierdzamy, że w oparciu 

o powyższe zapisy nie ma możliwości skalkulowania rodzajów, zakresów, a co jest z tym związane 

kosztów robót odnoszących się do w/w pozycji. W związku z tym prosimy o pilną korektę 

i uszczegółowienie przedmiaru inwestorskiego lub wyczerpujący opis zakresu prac, który winien być 

objęty i wyceniony w poz. nr 102. 

9.  Dotyczy branży konstrukcja, punkt 8 „Uzupełnienie stropów”. W punkcie tym pominięto sposób 

rozwiązania styków stropów istniejących z nowo projektowanymi (stanowiącymi to „uzupełnienie 

stropów”). Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób w/w styki mają zostać wykonane/wykończone 

(wklejki, dylatacje itp.)” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad 1. 

Zamawiający informuje, że roboty dachowe w ramach etapu II obejmują: roboty rozbiórkowe niezbędne 

do wykonania rozbudowy i przebudowy, połączenie istniejącego budynku z szybem windowym (nową 

klatką schodową). roboty niezbędne na styku starego z nowym. 
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Ad 2. 

Zamawiający informuje, że docieplenie stropodachu nie podlega wycenie. Element ten będzie przedmio-

tem robót kolejnego etapu inwestycji. 

Ad 3. 

Zamawiający informuje, że wykonanie napisu „CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH” nie 

jest objęte niniejszym postępowaniem. 

Ad 4. 

Zamawiający potwierdza, że zakres robót niniejszego postępowania nie obejmuje robót elewacyjnych 

w starej części budynku Muzeum. 

Ad 5. 

Zamawiający informuje, że w obecnym etapie inwestycji zrezygnował z wykonania docelowej na-

wierzchni, z racji późniejszych planowanych do wykonania robót budowlanych. 

W zakresie warstw „tymczasowego ciągu piesze-jezdnego o szerokości 305 m do wejścia głównego z obu 

stron” proszę przewidzieć łącznie średnio 30 cm z nawierzchnią, tj.: kostka gr. 8 cm na podsypce cemen-

towo – piaskowej gr. 4 cm, poniżej kruszywo niesortowane 0-31,5 mm gr. 18 cm. 

Ad 6. 

Zamawiający potwierdza, że określona ilość jest wiążąca. 

Ad 7. 

Zamawiający potwierdza, że odwodnienie liniowe oznaczone na rys. D.1 nie podlega wymianie. 

Ad 8. 

W zakresie uzupełnienia opisu poz. 102 przedmiaru robót branży budowlanej: 

w pozycji należy ująć roboty tymczasowe i pomocnicze, zabezpieczające, związane z BHP niezbędne do 

wykonania przedmiotowych robót, np. ścianka techniczna oddzielająca budynek główny od nowej klatki 

schodowej na czas prowadzenia robót wyburzeniowych i prac budowlanych (dotyczy każdej kondygnacji 

i dachu). Wykreśleniu natomiast podlega zapis o treści „wykonanie kompletnej przeróbki istniejącej ko-

tłowni”. Pozycja ta została ujęta w przedmiarze robót branży sanitarnej. 

Ad 9. 

Zamawiający informuje, że styki stropów istniejących z nowo projektowanymi mają zostać wykonane 

w formie dylatacji. 

Ponadto Zamawiający informuje, że uzupełnieniu ulega Załącznik nr 11 do SWZ – przedmiar robót 

w zakresie instalacji ziębniczej. Na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono załącznik pod 

nazwą: UZUPELNIENIE-zal-nr-11-do-swz-przedmiar robot-instalacja ziebnicza 

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące 

przy składaniu ofert. 

 

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych informuje, że w związku z powyższymi zmianami treści 

SWZ, przedłużony zostaje termin składania ofert do 8.09.2021 r. do godz. 10:00. 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zmienia zapisy SWZ, jak poniżej: 

W rozdziale X SWZ - Sposób oraz termin składania ofert, zmianie ulega ust. 2, który otrzymuje 

brzmienie: 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do: godz. 10:00 dnia: 

8.09.2021 r. 
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W rozdziale XIII SWZ - Termin otwarcia ofert, zmianie ulega ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.09.2021 r., o godzinie 11:00. 

W rozdziale XXIII SWZ - Wymagania dotyczące wadium, zmianie ulega ust. 5, który otrzymuje 

brzmienie: 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 

8.09.2021 r., do godz. 10:00. 

W związku z powyższym zmianie ulega również dział VIII SWZ - Termin związania ofertą, ust. 1, który 

otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. 

do 7.10.2021r. 

Powyższa modyfikacja staje się integralną częścią SWZ. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

DYREKTOR 

 

dr Violetta Rezler-Wasielewska 
 


