
 

 

 

Warszawa, dnia 25 lutego 2020 r. 

 

 

ZP/MJP/3/2020 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa zabytkowego budynku dworku „Milusin” 
należącego do kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” 

Wyjaśnienia 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 

 

Zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ dokonane w odpowiedzi na 
pytania złożone przez Wykonawców:  

 

Pytanie nr 1:  

Czy Zamawiający dopuści wykonanie posadzki w łazienkach z płytek jak w opisie lecz o wymiarach 
20 - 23cm? 

Odpowiedź na pytanie nr 1:  

Zamawiajacy nie dopuszcza powyższego.  

Pytanie nr 2:  

Proszę o potwierdzenie, że w zakres przetargu nie wchodzi czyszczenie i renowacja pokrycia 
dachowego (dachówek). 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 3:  

Czy Zamawiający może podać kolory wymalowań zgodnie ze wzornikiem RAL, określenia typu ciepła 
biel nie są wystarczająco precyzyjne? 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Wymalowań należy dokonać zgodnie z programem prac konserwatorskich. Wykonawca miał 
możliwość zapoznania się z kolorystyką podczas wizji lokalnej.  
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Pytanie nr 4:  

Proszę o informację, czy Zamawiający zdemontuje całe wyposażenie (meble, dywany itp.) przed 
przekazaniem placu budowy, czy jest to w zakresie Wykonawcy. Jeżeli jest to w zakresie oferty 
to proszę o spis ww elementów i podanie, gdzie będą składowane.  

Odpowiedź na pytanie nr 4:  

Usunięcie wyposażenia nie wchodzi w zakres zadań Wykonawcy. 

Pytanie nr 5: 

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie oferty nie ma czyszczenia i renowacji pokrycia dachowego. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający potwierdza – patrz odpowiedź na pytanie 2. 

Pytanie nr 6:  

Czy w zakresie oferty jest czyszczenie istniejących pieców, w przedmiarze brak jest takiej pozycji, 
w opisie projektowanych prac też nie ma wzmianki o tej pracy, natomiast jest opis czyszczenia 
pieców kaflowych w programie prac konserwatorskich. Jeżeli ma to być wykonane to proszę 
o zamieszczenie zdjęć poszczególnych pieców. 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Czyszczenie pieców nie wchodzi w zakres zadań Wykonawcy. 

Pytanie nr 7:  

Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje prace dodatkowe, jeżeli po odsłonięciu elementów 
konstrukcyjnych, okaże się, że konstrukcja wymaga dodatkowych napraw nie opisanych w projekcie. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający przewidział we wzorze umowy wynagrodzenie ryczałtowe. Cena oferty musi 
obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

Pytanie nr 8:  

Proszę o podanie jakiej grubości ma być blacha do wykonania obróbek blacharskich.  

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Grubość blachy: 0,55 i 0,60 mm. 

Pytanie nr 9:   

Proszę o informację jakie są kwietniki, gdzie mają być posadzone róże. Czy w zakres oferty wychodzi 
również przygotowanie podłoża, wypełnienie kwietników ziemią. Proszę o podanie wymiarów 
kwietników.  
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Odpowiedź na pytanie nr 9: 

W zakres zamówienia, zgodnie z SIWZ wchodzi tylko odtworzenie istniejących nasadzeń, w przypadku 
ich zniszczenia lub tymczasowego usunięcia przez Wykonawcę z powodu kolizji z robotami, 
organizacją robót lub dostawami Wykonawcy. 

Pytanie nr 10:  

Jaki jest czas podtrzymania (przy jakiej mocy) UPSa znajdującego się w projekcie elektrycznym? 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Wszystkie istotne parametry UPSa są zawarte w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ. 

Pytanie nr 11:  

Informuję, że spełnienie założeń projektowych dotyczących szynoprzewodu magnetycznego (Tracking 
Magnet) wym. 27x45mm o długości 4x20cm wraz z elementami narożnymi 4szt i modułem 
zasilającym w wykonaniu DALI, nie jest możliwe. Wynika to z faktu, że kątowe łączniki elektryczne 
mają długość 133mm na stronę, natomiast element zasilający projektor ma długość 178mm, czyli 
minimalna długość boku kwadratu musi wynosić 133+178+133 + zapas = 500mm. W opisie projektu 
wpisany jest kwadrat o boku 200mm. Proponujemy w zamian rozwiązania firmy iGuzzini model 
Q614. Czy Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę?  

Odpowiedź na pytanie nr 11:  

Zamawiający nie wyraża zgody. Parametry urządzeń wynikają z zatwierdzonego projektu do 
pozwolenia na budowę. Szczegóły rozwiązań projektowych są zawarte w projektach wykonawczych. 
Zamawiający nie zmieni wymagań wynikających z zatwierdzonego projektu do prawomocnego 
pozwolenia na budowę. 


