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Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym określonym w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych pn. „PAN Muzeum Ziemi w Warszawie - budynek zabytkowy - 

wykonanie  rewitalizacji dachu w budynku Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy 

Al. Na Skarpie 20/26.” 

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej 

dalej „SWZ” wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.  

 

Pytanie 1: 

Przedmiar robót nie przewiduje transportu pionowego materiałów z rozbiórki. Proszę 

o dopisanie w przedmiar robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym, taka 

informacja została zawarta w Rozdziale III ust. 5 SWZ oraz w „Ogłoszeniu o zamówieniu”, 

w „Sekcji IV – Przedmiot zamówienia” w pkt. 5: Przedmiary robót, stanowiące Załącznik nr 

9 są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny 

oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki,  jak określono go w opisie 

przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach, o których mowa w ust. 2 i musi ponadto 

zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot 

zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie zostały wyraźnie 

wyszczególnione. Przedmiary robót mają za zadanie ułatwienie Wykonawcom obliczenie 

wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całości robót budowlanych wraz z wykonaniem 

robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia (…). 

Zamawiający wyjaśnia, że ustawienie rusztowań i transport materiałów i sprzętu, w tym 

pionowy, są kosztami towarzyszącymi, które wchodzą w koszt realizacji zamówienia na 

roboty budowlane i Wykonawca powinien je przewidzieć, kalkulując cenę oferty.  

 

Pytanie 2: 

Sporządzenie i zatwierdzenie Planu Organizacji Ruchu wymaga 3 miesięcznego okresu 

załatwienia sprawy, czy owy czas zostanie doliczony do umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że teren, którym gospodaruje Zamawiający, pozwala na organizację 

zaplecza budowy, co może pozwolić na rezygnację z zajęcia chodnika i jezdni Alei Na 

Skarpie działka nr 21. Wielkość i miejsce zaplecza wymaga uzgodnienia z przedstawicielem 

Zamawiającego. Charakter i ranga ulicy sprawia, że dojazd do miejsca budowy nie naruszają 

komunikacji miejskiej. W przypadku rozbudowy zaplecza do wielkości powyżej 
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zaproponowanej powierzchni Muzeum Ziemi, Wykonawca musi wystąpić do Zarządu Dróg 

Miasta z wnioskiem i ewentualnym projektem organizacji ruchu. Zarówno koszt wynajmu 

terenu miejskiego oraz czas na uzgodnienia formalności muszą odbyć się w warunkach 

zawartej umowy. 

 

Pytanie 3: 

Czy kontener na składowanie materiałów oraz kontener na elementy rozbiórkowe może stać 

na ternie Muzeum, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego? Ograniczy to koszty 

Zamawiającego związane z zajęciem chodnika oraz ulicy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że teren, którym gospodaruje Zamawiający, pozwala na organizację 

zaplecza budowy, co może pozwolić na rezygnację z zajęcia chodnika i jezdni Alei Na 

Skarpie działka nr 21. Wielkość i miejsce zaplecza wymaga uzgodnienia z przedstawicielem 

Zamawiającego.  

 

Pytanie 4: 

W pozycji 7 przedmiaru wstawiono pozycję katalogową dotyczącą ”rozbiórki pokrycia 

dachowego z blachy nie nadającej się do użytku”, natomiast wstawiono opis pt. ”rozbiórkę 

obróbek blacharskich nie nadających się do użytku” owa pozycja ma zaniżoną Rg w stosunku 

do rozbiórki obróbek blacharskich. Proszę o zmianę pozycji katalogowej zgodnie z opisem.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym, taka 

informacja została zawarta w Rozdziale III ust. 5 SWZ oraz „Ogłoszeniu o zamówieniu”, 

w „Sekcji IV – Przedmiot zamówienia” w pkt. 5: Przedmiary robót, stanowiące Załącznik 

nr 9 są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią wyłącznej podstawy do kalkulacji 

ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki,  jak określono go w opisie 

przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach, o których mowa w ust. 2 i musi ponadto 

zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot 

zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie zostały wyraźnie 

wyszczególnione. Przedmiary robót mają za zadanie ułatwienie Wykonawcom obliczenie 

wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całości robót budowlanych wraz z wykonaniem 

robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia (…). 

 

Pytanie 5: 

Wyłaz o wymiarze 60x80 nie występuje, czy wymiar wyłazu 66x78 spełnia wymagania 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wyłaz na dach o wymiarach 66x78 spełni wymagania 

Zamawiającego. 

 

Pytanie 6: 

Proszę o informację czy nadbitki dachowe wymienione w pozycji 24 przedmiaru mogą zostać 

wykonane z łat o przekroju 5x4cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym, taka 

informacja została zawarta w Rozdziale III ust. 5 SWZ. Zamawiający informuje, że 

obowiązują wymiary podane w Projekcie – załącznik nr 7a do SWZ, a nie podane 

w przedmiarze robót, który jest jedynie dokumentem pomocniczym przy sporządzeniu oferty. 

Podane w pytaniu wymiary nadbitek będą akceptowane. 

 

Pytanie 7: 

W pozycji 28 zastosowane 1sztukę renowacji okien, gdzie zgodnie z projektem występują 2szt. 

Proszę o wyjaśnienie. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że obowiązuje liczba okien w lukarnach podana w Projekcie – 

załącznik nr 7a do SWZ. 

Zamawiający podał: Przedmiary robót, stanowiące Załącznik nr 9 są jedynie dokumentem 

pomocniczym i nie stanowią wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres 

świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki,  jak określono go w opisie przedmiotu 

zamówienia oraz w dokumentach, o których mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie 

elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął 

wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione. 

 

Pytanie 8: 

Proszę o wyjaśnienie do czego ma służyć zastosowanie papy bezsmołowej na dwukrotne 

pokrycie z wełny mineralnej, co uwidoczniono w pozycji 42 przedmiaru robót? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym, taka 

informacja została zawarta w Rozdziale III ust. 5 SWZ. Zamawiający podał: Przedmiary 

robót, stanowiące Załącznik nr 9 są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią 

wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót 

jest taki,  jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach, o których 

mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są 

potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy 

takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione. 

Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót przewidziano położenie papy bezsmołowej 

jako zabezpieczenie właściwości izolacji termicznej maty ocieplającej z wełny mineralnej. 

 

Pytanie 9: 

W przedmiarze robót nie uwzględniono demontażu i ponownego montażu anten łączności 

systemowych, wymienionych w projekcie, proszę o dopisanie w przedmiar robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym, taka 

informacja została zawarta w Rozdziale III ust. 5 SWZ. Zamawiający podał: Przedmiary 

robót, stanowiące Załącznik nr 9 są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią 

wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót 

jest taki,  jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach, o których 

mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są 

potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy 

takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione. Wykonawca sporządzając ofertę powinien 

uwzględnić wszystkie koszty mające wpływ na cenę oferty w odniesieniu do opisu 

przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie 10: 

W przedmiarze robót nie wykazano zgodnie z projektem wykonania izolacji termicznej z wełny 

mineralnej oraz podkonstrukcji pod pokrycia ścian na 8 sztuk lukarn, proszę o dopisanie 

w przedmiar robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym, taka 

informacja została zawarta w Rozdziale III ust. 5 SWZ. Zamawiający podał: Przedmiary 

robót, stanowiące Załącznik nr 9 są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią 

wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót 

jest taki,  jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach, o których 

mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są 

potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy 

takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione. Wykonawca sporządzając ofertę powinien 
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uwzględnić wszystkie koszty mające wpływ na cenę ofert w odniesieniu do opisu przedmiotu 

zamówienia.  

 

Pytanie 11: 

W projekcie oraz przedmiarze brak informacji odnośnie wykonaniu łukowych pokryć na 

dachach lukarn, proszę o dopisanie w przedmiar. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym, taka 

informacja została zawarta w Rozdziale III ust. 5 SWZ. Zamawiający podał: Przedmiary 

robót, stanowiące Załącznik nr 9 są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią 

wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót 

jest taki,  jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach, o których 

mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są 

potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy 

takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione.  

Zamawiający wyjaśnia, że pokrycie półokrągłych płaszczyzn dachowych powinno zostać 

zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca winien mieć odpowiednie 

doświadczenie w tym zakresie, m.in. w pracach remontowych obiektów zabytkowych. 

Wykonawca sporządzając ofertę powinien uwzględnić wszystkie koszty mające wpływ na 

cenę oferty w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie 12: 

W projekcie oraz przedmiarze brak informacji odnośnie wykonania przodów lukarn z blachy 

tytanowo-cynkowej, oraz gzymsu z blachy tytanowo-cynkowej, proszę o dopisanie 

w przedmiar. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym, taka 

informacja została zawarta w Rozdziale III ust. 5 SWZ. Zamawiający podał: Przedmiary 

robót, stanowiące Załącznik nr 9 są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią 

wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót 

jest taki,  jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach, o których 

mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są 

potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy 

takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione.  

Zamówienie powinno zostać zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca winien 

mieć odpowiednie doświadczenie w tym zakresie, m.in. w pracach remontowych obiektów 

zabytkowych. Wykonawca sporządzając ofertę powinien uwzględnić wszystkie koszty mające 

wpływ na cenę oferty w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 13: 

Przedmiar robót nie zawiera wykonania i montażu kratek kominowych, brak również 

wskazania wymiarów kratek, proszę o doprecyzowanie oraz dopisanie w przedmiar robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym, taka 

informacja została zawarta w Rozdziale III ust. 5 SWZ. Zamawiający podał: Przedmiary 

robót, stanowiące Załącznik nr 9 są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią 

wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót 

jest taki,  jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach, o których 

mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są 

potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy 

takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione.  

Zamówienie powinno zostać zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca winien 

mieć odpowiednie doświadczenie w tym zakresie, m.in. w pracach remontowych obiektów 
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zabytkowych. Wykonawca sporządzając ofertę powinien uwzględnić wszystkie koszty mające 

wpływ na cenę oferty w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia. 

  

Pytanie 14: 

Proszę o wyjaśnienie czy tylko w najwyższej części budynku strop występuje jako drewniany? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że dane dotyczące stropów podano w zakresie niezbędnym dla 

projektu. Zamawiający informuje, że poza poddaszem użytkowym z lukarnami, strop nad 

pomieszczeniami jest ceramiczny na belkach stalowych (typu Kleina). 

 

Pytanie 15: 

Zgodnie z projektem (przekrojem) pod deskowaniem oraz nadbitką należy zastosować 

dodatkową warstwę z folii wiatroizolacyjnej, której nie ma w opisie oraz przedmiarze robót. 

Proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z rysunkami projektowymi i sztuką budowlaną, 

w warstwach dachowych należy zastosować folię jako wiatroizolację. 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym, taka 

informacja została zawarta w Rozdziale III ust. 5 SWZ. Zamawiający podał: Przedmiary 

robót, stanowiące Załącznik nr 9 są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią 

wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót 

jest taki,  jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach, o których 

mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są 

potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy 

takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione.  

 

Pytanie 16: 

Przedmiar robót nie zawiera wykonania naprawy tynku, oczyszczenia, gruntowania 

i malowania ścian kominów i attyk – proszę o dopisanie w przedmiar robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym, taka 

informacja została zawarta w Rozdziale III ust. 5 SWZ. Zamawiający podał: Przedmiary 

robót, stanowiące Załącznik nr 9 są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią 

wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót 

jest taki,  jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach, o których 

mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są 

potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy 

takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione.  

Zamawiający wyjaśnia, że obowiązuje zakres robót budowlanych wg Projektu – załącznik 

nr 7a do SWZ. 

 

Pytanie 17: 

Przedmiar robót nie zawiera wykonania odbojów zakominowych, proszę o dopisanie 

w przedmiar robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym, taka 

informacja została zawarta w Rozdziale III ust. 5 SWZ. Zamawiający podał: Przedmiary 

robót, stanowiące Załącznik nr 9 są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią 

wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót 

jest taki,  jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach, o których 

mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są 

potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy 

takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione.  
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Zamawiający wyjaśnia, że obowiązuje zakres robót wg Projektu – załącznik nr 7a SWZ. 

Odboje przy kominach są standardem robót dachowych. 

 

Pytanie 18: 

Przedmiar robót nie zawiera wykonania nowych czapek kominowych na kominach, proszę 

o dopisanie w przedmiar. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym, taka 

informacja została zawarta w Rozdziale III ust. 5 SWZ. Zamawiający podał: Przedmiary 

robót, stanowiące Załącznik nr 9 są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią 

wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót 

jest taki,  jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach, o których 

mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są 

potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy 

takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione.  

Zmawiający wyjaśnia, że obowiązuje zakres robót wg Projektu – załącznik nr 7a do SWZ. 

Czapy na kominach są standardem robót dachowych. 

 

Pytanie 19: 

Przedmiar robót nie uwzględnia demontażu oraz ponownego montażu instalacji elektrycznych 

występujących na poddaszu, proszę o dopisanie w przedmiar robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym, taka 

informacja została zawarta w Rozdziale III ust. 5 SWZ. Zamawiający podał: Przedmiary 

robót, stanowiące Załącznik nr 9 są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią 

wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót 

jest taki,  jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach, o których 

mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są 

potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy 

takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione.  

 

Pytanie 20: 

Przedmiar robót nie zawiera wykonania czasowego zabezpieczenia konstrukcji i dachu na 

czynnym obiekcie, proszę o dopisanie w przedmiar robót.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym, taka 

informacja została zawarta w Rozdziale III ust. 5 SWZ. Zamawiający podał: Przedmiary 

robót, stanowiące Załącznik nr 9 są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią 

wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót 

jest taki,  jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach, o których 

mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są 

potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy 

takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione.  

 

Pytanie 21: 

Proszę o informację, czy zamawiający przewiduje roboty dodatkowe nieprzewidziane 

w przedmiarze robót oraz projekcie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym, taka 

informacja została zawarta w Rozdziale III ust. 5 SWZ. Obowiązuje w przedmiotowym 

zamówieniu zakres robót budowlanych podany w Projekcie – załącznik nr 7a do SWZ. 

 

Pytanie 22: 
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W poz. 20 przedmiaru robót, Zamawiający przewiduje wyłącznie 70m3 wywozu materiałów 

rozbiórkowych, rozbiórki i wywozu materiałów będzie dwukrotnie więcej. 

Odpowiedź: 

Wykonawca, sporządzając ofertę, powinien uwzględnić wszystkie koszty mające wpływ na 

cenę oferty w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, w tym zakres i koszt prac 

towarzyszących przyjętych w ofercie. 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym, taka 

informacja została zawarta w Rozdziale III ust. 5 SWZ. Zamawiający podał: Przedmiary 

robót, stanowiące Załącznik nr 9 są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią 

wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót 

jest taki,  jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach, o których 

mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są 

potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy 

takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione.  

 

Pytanie 23:  

Brak projektu zagospodarowania działki i urządzeń, proszę o informację kto poniesie 

odpowiedzialność podczas wbicia nowych uziomów instalacji odgromowej (4,5m) jeżeli 

zostanie przebita rura instalacyjna znajdująca się pod ziemią? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przed wykonaniem uziomów instalacji odgromowej Wykonawca 

jest zobowiązany sprawdzić przebieg instalacji uzbrojenia terenu za pomocą odpowiednich 

urządzeń lub odkrywek. Informujemy, że po wykonaniu projektu remontu dachu przy 

budynku Muzeum Ziemi były prowadzone terenowe prace instalacyjne.   

 

Pytanie 24: 

Proszę o informację czy elewacja może być myta ciśnieniowo karscherem w celu odspojenia 

warstw farby na elementach sztukatoryjnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w projektowanym zakresie robót prace elewacyjne zostały 

ograniczone do elementów znajdujących się ponad powierzchnią dachu i sposób ich 

prowadzenia podano w programie prac konserwatorskich w Projekcie – załącznik nr 7a do 

SWZ.  

 

Pytanie 25: 

Od strony podwórza na gzymsie oraz ścianie elewacyjnej (przy ozdobie elewacyjnej) 

występuje pęknięcie ponadnormatywne, projektant ew. konstruktor winien sprawdzić czy rysa 

się nie powiększa oraz podjąć odpowiednie działania z tym związane. Obawiamy się że po 

remoncie gzymsu rysa pojawi się na nowo – kto poniesie za to odpowiedzialność? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że pęknięcie muru tympanonu było analizowane przez konstruktora o 

uprawnieniach rzeczoznawcy, który nie stwierdził stanu zagrożenia budynku. Zamawiający 

informuje, że ponowne zbadanie stanu elewacji z poziomu rusztowań nastąpi po odsłonięciu 

więźby w trakcie remontu dachu, a naprawa pęknięcia zostanie uwzględniona w projekcie 

planowanego remontu elewacji. 

 

Pytanie 26: 

Do jakiego stopnia czyszczenia mają zostać wykonane gzymsy ozdobne, między innymi 

kroksztyny, tralki czy kostki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że tynkowane elementy budynku znajdujące się powyżej powierzchni 

dachu, w tym detale sztukatorskie, wyremontować należy zgodnie z programem prac 

konserwatorskich. Prace powinny obejmować pełny zakres renowacji i winny być pracami 

ostatecznymi. Remont gzymsów wieńczących elewacje należy ograniczyć do niezbędnych 
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prac wzmacniających, ewentualnie demontażu odspojonych detali w sposób konserwatorski. 

Ostateczny remont gzymsów zostanie wykonany w trakcie remontu elewacji. Montaż blachy 

okapowej i rynny wykonać należy w sposób umożliwiający remont sztukaterii gzymsów.  

 

Pytanie 27: 

Proszę o informację czy prace elewacyjne (gzymsowe) będę realizowane, w miejscu 

zakończenia elementów sztukatoryjnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że tynkowane elementy budynku znajdujące się powyżej powierzchni 

dachu, w tym detale sztukatorskie, wyremontować należy zgodnie z programem prac 

konserwatorskich. Prace powinny obejmować pełny zakres renowacji i winny być pracami 

ostatecznymi. Remont gzymsów wieńczących elewacje należy ograniczyć do niezbędnych 

prac wzmacniających, ewentualnie demontażu odspojonych detali w sposób konserwatorski. 

Ostateczny remont gzymsów zostanie wykonany w trakcie remontu elewacji. Montaż blachy 

okapowej i rynny wykonać należy w sposób umożliwiający remont sztukaterii gzymsów.  

 

Pytanie 28: 

Proszę o informację czy elementy sztukatoryjne między innymi pod gzymsem frontowym 

(wyoblenia) będą realizowane w w/w inwestycji, czy podczas wykonywania elewacji? Brak 

informacji w projekcie oraz przedmiarze robót. Poniższe zdjęcie ukazujące wyoblenia pod 

gzymsowe.  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że tynkowane elementy budynku znajdujące się powyżej powierzchni 

dachu, w tym detale sztukatorskie, wyremontować należy zgodnie z programem prac 

konserwatorskich. Prace powinny obejmować pełny zakres renowacji i winny być pracami 

ostatecznymi. Remont gzymsów wieńczących elewacje należy ograniczyć do niezbędnych 

prac wzmacniających, ewentualnie demontażu odspojonych detali w sposób konserwatorski. 

Ostateczny remont gzymsów zostanie wykonany w trakcie remontu elewacji. Montaż blachy 

okapowej i rynny wykonać należy w sposób umożliwiający remont sztukaterii gzymsów. 

Dotyczy to również tympanonu elewacji wschodniej, którego zdjęcie załączono w pytaniu 28.  

 

Pytanie 29: 

Załącznik nr 5 nie zawiera szczegółów gromadzenia miedzianych elementów poszycia dachu. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wskazuje, że pkt 9 i pkt 10 Załącznika nr 5 

do Umowy: Warunki organizacyjno-techniczne realizacji przedmiotu zamówienia, 

dedykowane są gromadzeniu w kontenerach miedzianych elementów poszycia dachu 

demontowanych w czasie robót stanowiących przedmiot zamówienia, a pkt 10 

ww. Załącznika opisuje procedurę gromadzenia tych elementów, określając zakres czynności 

i działań wykonywanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
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Pytanie 30: 

§ 5 p. 5.b) nie sprecyzowane – kto ponosi koszty transportu miedzi.  

Odpowiedź: 

Zamawiający rozumie, że pytanie odnosi się do treści § 5 ust. 3 pkt 5 lit. b Umowy. 

Zamawiający informuje, że określony w tym postanowieniu Umowy obowiązek 

przekazywania na własny koszt wytworzonych odpadów podmiotom posiadającym 

wymagane prawem decyzje na transport i gospodarowanie odpadami (zbieranie lub 

unieszkodliwianie lub odzysk odpadów) nie obejmuje miedzianych elementów poszycia 

dachu demontowanych w czasie robót stanowiących przedmiot zamówienia. Procedurę 

gromadzenia tych elementów, wraz z zakresem czynności i działań wykonywanych przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, w tym przekazania Zamawiającemu tych elementów po ich 

składowaniu przez Wykonawcę określa Załączniki nr 5 do Umowy. Wykonawca nie ponosi 

kosztów transportu ww. elementów po ich przekazaniu Zamawiającemu zgodnie z treścią 

załącznika nr 5 do Umowy ( w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca przemieszcza ww. elementy z dachu do kontenera). 

 

Pytanie 31: 

§ 5 p. 7.a) Czy określa godziny pracy wykonawcy 

Odpowiedź: 

Zamawiający rozumie, że pytanie odnosi się do treści § 5 ust. 3 pkt 7 lit. a Umowy. 

Zamawiający informuje, że godziny pracy Zamawiającego zostały wskazane w Rozdziale I 

SWZ. Zamawiający informuje, że są to godziny pracy Zamawiającego i wykonywania 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 32: 

§ 5 p. 5.k) Czy zamawiający przewidział czas niezbędny na załatwienie zgody na zajęcie pasa 

drogowego lub chodnika? Czy teren wokół budynku nie należy do Muzeum? 

Odpowiedź: 

Zamawiający rozumie, że pytanie odnosi się do treści § 5 ust. 3 pkt 7 lit. k Umowy. 

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z § 1 ust. 2 Umowy, zakres świadczonych przez 

Wykonawcę robót jest taki, jak go określono w Umowie i musi ponadto zawierać wszelkie 

elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby Przedmiot Umowy osiągnął 

wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w Umowie 

w tym wykonanie robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia, w tym m.in. uzyskanie niezbędnych zgód na zajęcie pasa terenu lub drogi, 

chodnika, i poniesienie za nie opłat. Jeżeli zatem prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia wymagać będzie zajęcia pasa drogowego lub chodnika, to powyższe należeć 

będzie do obowiązków Wykonawcy, a Zamawiający wymaga zarówno uzyskania zgody na 

powyższe, jak też poniesienia opłat i uzyskania niezbędnych zgód związanych z zajęciem 

pasa drogowego lub chodnika. Czas uzyskania ewentualnej ww. zgody został uwzględniony 

w terminie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 

2 Umowy. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że ma prawo gospodarowania terenem wokół budynku 

PAN Muzeum Ziemi w Warszawie w granicach wyznaczonych przez ogrodzenie terenu 

należącego do Zamawiającego – PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. 

 

Pytanie 33: 

§ 7 ust. 3 nie koresponduje z ust. 2 tego § . 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wskazuje, iż nie znajduje w treści § 7 ust. 3 

i ust. 2 braku wzajemnej korelacji, o którym mowa w pytaniu Wykonawcy. 
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W § 7 ust. 3 Umowy wskazano, w jakich terminach Zamawiający przystąpi do obioru robót 

ulegających zakryciu, do odbiorów częściowych i końcowego (odpowiednio 3 dni robocze 

i 5 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru – czyli faktycznego wykonania prac) 

oraz określa czasy trwania tych odbiorów. Natomiast w § 7 ust. 2 określono procedurę 

zgłaszania przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót (co najmniej 10 dni 

kalendarzowych przed planowaną datą odbioru). 

 

Pytanie 34: 

§ 7 ust. 4 treść odp. Końcowego jest identyczna jak robót ulegających zakryciu 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 7 ust. 4 Umowy, dokonanie przez Zamawiającego 

odbioru robót ulegających zakryciu zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

i podpisaniem protokołu odbioru tych robót, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron, 

natomiast wykonanie częściowe przedmiotu zamówienia i całego przedmiotu zamówienia – 

protokołem odbioru częściowego i końcowego robót podpisanym przez przedstawicieli obu 

Stron i wpisem do dziennika budowy. Zamawiający podtrzymuje postanowienia wskazane w 

§ 7 ust. 4 Umowy. 

 

Pytanie 35: 

§ 7 ust. 12 Zamawiający (bezpodstawnie) usiłuje obciążyć wykonawcę skutkami własnych 

postępowań i obciąża tym wykonawcę. Proszę o sprostowanie w/w §. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe postanowienie odnosi się do sytuacji przekazania 

Zamawiającemu przez Wykonawcę na podstawie § 7 ust. 9 I ust. 10 Umowy, m.in. 

dokumentacji powykonawczej wykonanej przez Wykonawcę, a naruszającej majątkowe 

prawa autorskie lub osobiste prawa autorskie osób trzecich. Jest oczywistym, że w przypadku, 

gdy podczas eksploatowania dokumentacji przez Zamawiającego dojdzie do zarzutu 

naruszenia majątkowych praw autorskich lub osobistych praw autorskich osób trzecich, to 

Wykonawca zobowiązany jest ponieść odpowiedzialność w tym zakresie (wskazaną w treści 

§ 7 ust. 12 Umowy). Zamawiającym podtrzymuje postanowienie wskazane w § 7 ust. 12 

Umowy. 

          

        Anna Piontek 

        Dyrektor  

        Polskiej Akademii Nauk 

        Muzeum Ziemi w Warszawie 


