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Warszawa, 25  maja 2017 r. 

MW/ZP/31/PN/2017 

 

Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Muzeum Woli przy ulicy 
Srebrnej 12 w Warszawie 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań 
dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 

 

Pytanie Odpowiedź 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji 
przetargowej o listę części instalacji wentylacji 
mechanicznej. 

 

Zamawiający załącza dokumentację.  

W PW Architektura – opis techniczny – p.24 – jest 
mowa o drzwiach wewnętrznych z panelami 
frontowymi w stylu „art-deco” z wykorzystaniem 
różnych układów forniru i intarsjami w 
kontrastujących kolorach. Detal drzwi 
wewnętrznych pokazany na rys. nr 21 nie 
wskazuje na istnienie intarsji. Pokazany jest 
wyłącznie układ panel o różnym kierunku 
struktury drewna. Proszę o udzielenie 
precyzyjnych wyjaśnień dotyczących intarsji.  

 

Zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej 
wykonawczej w związku z wcześniejszymi 
ustaleniami z inwestorem ostateczny dobór 
forniru i jego kolorystyki nastąpi w trybie N.A. 
(vide - przypis na rysunku nr 11 - ZESTAWIENIE 
STOLARKI DRZWIOWEJ). Do celów 
kosztorysowania po za wytycznymi zawartymi na 
rys. projektu drzwi (rysunek nr 21 - DRZWI 
WEWNĘTRZNE) można uściślić: 1. Forniry 
liściaste, układ fladru wg rysunku; 2. Intarsja (1cm 
pasek) z narożnymi połączeniami uciosowymi - 
fornir liściasty kontrastujący (kolorem i 
rodzajem) z fornirem powierzchni głównej i 
futryn oraz opasek drzwi - ostateczny dobór wg 
N.A. Elementy drzwi lakierowane - połysk, 
lakierobejca lub lazura. 
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Proszę o uzupełnienie rysunku drzwi 
wewnętrznych o detal przekroju przez skrzydło 
drzwiowe. 

 

Przekrój przez płytę drzwiową ze względu na 
jednopłaszczyznowość skrzydła jest zbędny. 
Drzwi są drzwiami z przymykiem wewnętrznym, 
zatem rama drzwiowa nie zawiera przymyków 
obwiedniowych. 

W systemie CCTV występują różne ilości kamer 
na schemacie i na rzutach, poza tym na 
schemacie do switcha 24-portowego 
podłączonych jest 25 kamer (dwukrotnie 
występuje kamera KW_5), prosimy o podanie 
jakie ilości należy wycenić. 

 

Łączna ilość kamer wewnętrznych, to 

- 24 . 

Prosimy o podanie parametrów rejestratora do 
systemu CCTV, wg opisu „rejestrator sieciowy 
wraz oprogramowaniem do 25 kanałów wideo”, 
na schemacie jest natomiast 35 kamer, brak 
danych o czasie przechowywania obrazów i 
parametrach rejestracji. 

 

Zamawiający przedstawia parametry: 

1. kanały wideo i audio: 110 
2. nagrywanie do 3300 kl/s w rozdzielczości 

1280 x 720 
3. obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 

3000 
4. wielkość nagrywanego strumienia: 250 

Mb/s łącznie ze wszystkich kamer 
5. obsługa do 2 monitorów jednocześnie 
6. wbudowane dyski: 12 x 4 TB serwerowe 

SAS do rejestracji 24/7 
7. kontroler RAID zabezpiecza nagrany 

materiał 
8. współpraca z zewnętrznymi macierzami 

dyskowymi 
9. system operacyjny: Microsoft Windows 

Embedded 8 
10. system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus 

Management System) 
11. współpraca ze wszystkimi kamerami IP 

NOVUS 
12. redundantne zasilacze:  
13. zapis tygodniowy 
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Jakie kamery należy przyjąć do wyceny – wg 
opisu są kamery kopułkowe 3 Mpx, na schemacie 
5 Mpx? 

Zgonie ze schematem: 

1. zewnętrzne 3Mpix 
2. wewnętrzne 5Mpix 

 

Gdzie ma być zlokalizowany monitor do systemu 
CCTV, wg opisu „Monitor dla instalacji CCTV 
zainstalować w pomieszczeniu P0.022” 
numeracja pomieszczeń na parterze kończy się 
na P0.017? 

Ze względu na brak pomieszczenia ochrony  w 
Pomieszczeniu P0.02 

 

 

W jaki sposób będzie odbywał się podgląd 
obrazów z kamer? Czy należy przewidzieć stację 
roboczą, ewentualnie klawiaturę umożliwiającą 
sterowanie rejstratorem do obsługi systemu? 

 

Podgląd obrazu po przez oprogramowanie 
programowo i klawiaturę. 

 

 

  

Według opisu połączenie kamer mają być 
wykonane kablem S/FTP kat. 7, w g schematu – 
U/UTP kat. 6, jaki kabel przyjąć do wyceny. 

 

  

Do wyceny przyjąć przewód 6 kat. 

 

Jakie i ile szaf RACK należy wycenić dla instalacji 
CCTV i okablowania strukturalnego (wg opisu jest 
szafa 24U, na schemacie okablowania 
strukturalnego – szafa 37U, a wg schematu 
systemu CCTV są 2 szafy)? 

 

Przyjąć taką jak na schemacie - szafa  stanowi 
rezerwę dla rozbudowy innych systemów. 
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Prosimy o określenie wymagań w stosunku do 
kontroli dostępu, opis nie pasuje kompletnie do 
tego, co jest na rysunkach (np. w opisie jest 
mowa o kontrolerach PR311 i PR611, ze 
schematu wynika natomiast, że kontrolery mają 
być wyposażone w wyświetlacz 
monochromatyczny) 

 

Zamawiający wskazuje, iż  parametry urządzeń 
wskazane były w opisie. 

Parametry urządzeń  

CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU 

1. Porty komunikacyjne  

2. RS 485 

3. Pamięć zdarzeń  

4. 250 000 

5. Liczba linii dozorowanych 2 

6. Liczba wyjść sterujących 2 

7. Zasilanie kontrolera 12 VDC / 1 A 

8. Zakres temperatur 2°C do 55°C 

9. Wilgotność (bez kondensacji) 10% - 
90% 

10. Port rozszerzeń brak 

11. Szybkość komunikacji 19200 / 9600 bps 

12. obudowa stalowa mlowana proszkowo z 
zasilaczem I AKUMULATOREM   

 

WEWNĘTRZNY KONTROLER DOSTĘPU  

1. KONTROLER DOSTĘPU 

2. bufor zdarzeń 32 000 

3. Liczb przycisków funkcyjnych 16 

4. Wyświetlacz Monochromatyczny 

5. Typ wbudowanego czytnika kart UNIQUE 
RFID 125 kHz (U) 

6. Identyfikacja biometryczna nie 

7. sterowanie zamkiem  

8. Wymiary 170 x 110 x 42 

9. Zasilanie 12 V 

 

Jakie czujki należy wycenić w systemie SSWiN, 
wg schematu mają być czujki dualne (PIR + 
mikrofala, wg opisu – czujki PIR)? 

 

Wycenić ze schematu mają być zgodne z GARDE 
2. 
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Na rzutach instalacji teletechnicznych brak jest 
legendy, symbole na rzutach nie mają 
odzwierciedlenia w schematach (np. na rzutach 
występują 3 rodzaje gniazd oznaczonych jako 
„T”, „K” i „RJ45”) prosimy o uzupełnienie. 

 

Na rzutach teletechnicznych występują 
wszystkie rodzaje gniazd  i są opisane w 
legendzie. 

 

W projekcie zawarte są dwie wersje opisu 
technicznego – w wersji edytowalnej i pdf 
różniące się zawartością, prosimy o podanie, 
który opis jest obowiązujący. 

 

Proszę korzystać z PDF 

 

W opisie „pbw_opis_mw_ele_FORMAT A4.pdf” 
występują takie elementy jak kontrola czasu 
pracy i depozytor kluczy, które nie są ujęte ani na 
rysunkach ani w opisie w wersji edytowalnej 
„OpisMuzeum1.doc”, czy mamy je wyceniać? 

 

Proszę  wycenić 

 

  

Prosimy o udostępnienie zestawień urządzeń 
materiałó10.w (i ewentualnie przedmiarów) 
umożliwiających jednoznaczne określenie 
zakresu prac do wyceny. 

  

Dane zawarte w projekcie umożliwiają 
jednoznaczne określenie typów i wycenę  

 

Proszę o podanie marki i modelu referencyjnego 
dla osprzętu elektrycznego takiego jak gniazda i 
włączniki. 

 

Model gniazd i włączników zostanie ustalony w 
projektantem w trybie nadzorów autorskich.  
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Prosimy o informację, czy w zakresie prac leży 
opracowanie instrukcji postępowania w ramach 
pożaru? 

 

tak 

Prosimy o informację, czy w zakresie prac leży 
dostawa gaśnic? 

 

tak 

 

Prosimy o wyjaśnienie sformułowania „Zaplecze 
wyposażyć w system ochrony przeciwpożarowej 
zgodny z systemem całego budynku” – opis 
architektury, punkt VII. 

 

Cytowany zapis jest elementem projektu 
technologii gastronomii jego podrozdziału 
„wytyczne …” . Jego realizacja zawarta jest w 
opracowaniach poszczególnych branż 
wchodzących w skład z zakresu projektu 
budowlanego. 

 

 

 

Prosimy o wyjaśnienie sformułowania w opisie 
do projektu architektury „Drzwi do pomieszczeń 
zapleczowych obite blachą do wysokości 
minimum 40cm.” – rysunki projektu 
wykonawczego w zakresie stolarki nie wskazują 
na taką konieczność. 

 

  

Zapis jest wytyczną do realizacji z projektu 
technologii gastronomii i zgodnie z 
wymaganiami SANEPID dla drzwi pomieszczeń 
zaplecza gastronomicznego drzwi należy 
wykonać w tej formie.  

Drzwi do pomieszczeń: PG.21.3, PG.21.4, 
PG.21.5; PG.21.6, PG.21.8, PG.21.10, PG.21.11 
oraz pomiędzy pomieszczeniami PG.21.7 i PG.20 
obite blachą dwustronnie, drzwi pomiędzy 
pomieszczeniami PG.21.7 i PG.09 jednostronnie 
od strony części gastronomicznej. 
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Czy w zakresie prac znajduje się instalacja 
odgromowa i otok uziomu – opis projektu 
architektury sugeruje taką konieczność. 

 

 

Zakres prac projektu wykonawczego nie 
obejmuje tych prac. Prace te  zostały wykonane 
podczas remontu i rewaloryzacji elewacji. 

 

  

Opis do projektu architektury na stronie 25 i 26 
sugeruje, ze istniejące w obiekcie drzwi mają 
zostać pozostawione (poddane renowacji?), 
część rysunkowa projektu architektury wskazuje 
na konieczność wykonania nowych drzwi – 
prosimy o wyjaśnienie powyższych nieścisłości. 
Czy należy przewidzieć wykonania nowych drzwi 
czy renowację istniejących drzwi? 

 

Cytowany zapis jest fragmentem opracowania 
WOP pozostającym w zgodności z uzgodnioną 
przez MWK PSP ekspertyzą p.poż obiektu. W 
uzgodnieniu z inwestorem odstąpiono od 
pozostawienia nie zgodnych z obecnymi 
przepisami drzwi. Roboty należy realizować wg 
projektu architektury. 

 

Prosimy o potwierdzenie, że istniejące tynki 
wewnętrzne wapienne (pooddawane 
uzupełnieniom) należy malować farbami 
lateksowymi, zgodnie z opisem projektu 
architektury. Rozwiązanie to nie jest poprawne 
pod względem technologicznym. 

 

Prosimy o bliższe wytłumaczenie „względów 
technologicznych”. 

 

Czy dostawa i montaż systemu master-key leży 
w zakresie przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak 
to prosimy o podanie szczegółowych 
wytycznych dla tego systemu, co umożliwi jego 
wycenę. 

 

Tak. Szczegóły do ustalenia w trakcie nadzoru 
autorskiego. Należy wziąć pod uwagę skalę 
obiektu. 

 

 

 

Prosimy o uszczegółowienie opisu przedmiotu 
zamówienia. Opis do części 
konstrukcyjnej:  „We wnioskach wynikających z 
tych ekspertyz zaleca się by odsłonić belki 
stalowe stropu nad piwnicami przede wszystkim 
w miejscach podparć na ścianach nośnych aby 
sprawdzić czy nie uległy korozji w stopniu 
zagrażającym bezpieczeństwu konstrukcji. 
Zaleca się wykonanie takich badań i podjęcie 
odpowiednich decyzji” – prosimy o 

W zakres projektu konstrukcyjnego  nie 
wchodziła  analiza stropów nad piwnicami. 
Sprawy te zostały omówione  w ekspertyzie  dr. 
Karczmarczyka.  Opis techniczny  projektu 
konstrukcji jedynie powtarza zalecenia 
wynikające z ekspertyzy która stwierdzając iż 
stan techniczny stropów nad piwnicami jest 
dostateczny nie mniej jednak , wobec 
stwierdzenia lokalnej  korozji z stopek jednej z 
belek stropowych ,  zaleca w czasie remontu 



 

 

MW/ZP/31/PN/2017 

przebudowa budynku Muzeum Woli przy ulicy Srebrnej 12 w Warszawie  

 

jednoznaczne określenie jakie prace i w jakim 
zakresie należy w związku z tym przewidzieć i 
wycenić? 

 

  

odsłonięcie wszystkich belek szczególnie w 
pobliżu podparć  i zweryfikować ewentualną 
skalę uszkodzenia a następnie w przypadku 
stwierdzenia silnego skorodowania  odpowiednio 
je wzmocnić. Dotyczy to wszystkich belek 
stalowych stropów odcinkowych na piwnicami. 
Ewentualny sposób wzmocnienia ustalić z 
inspektorem nadzoru, a w przypadku  istotnych 
wątpliwości z autorem ekspertyzy. 

 

  

Prosimy o uszczegółowienie opisu przedmiotu 
zamówienia. Opis do części konstrukcyjnej: 
„Brak dokładnej inwentaryzacji budynku nie 
pozwala na jednoznaczne określenie głębokości 
posadowienia ław fundamentowych a tym 
samym konieczności wykonania płyt 
odciążających. W związku z tym zaleca się by 
poprzez odkrywki ustalić na jakiej głębokości 
posadowione są wszystkie ściany konstrukcji 
wsporczej i na odcinkach gdzie poziom 
posadowienia jest mniejszy niż 50 cm w 
stosunku do projektowanego poziomu posadzki 
podpiwniczenia wykonać wzmocnienie poprzez 
płyty odciążające wg zaleceń ekspertyzy. Projekt 
płyt odciążających winien być skoordynowany z 
projektem architektury.” - prosimy o 
jednoznaczne określenie jakie ilości prac 
polegających na wykonaniu płyt odciążających 
należy przewidzieć  i wycenić? Czy należy 
wyceniać wykonanie odkrywek oraz prace 
projektowe? 

 

W zakres projektu konstrukcyjnego  nie 
wchodziła  analiza stropów nad piwnicami. 
Sprawy te zostały omówione  w ekspertyzie  dr. 
Karczmarczyka.  Opis techniczny  projektu 
konstrukcji jedynie powtarza zalecenia 
wynikające z ekspertyzy która stwierdzając iż 
stan techniczny stropów nad piwnicami jest 
dostateczny nie mniej jednak , wobec 
stwierdzenia lokalnej  korozji z stopek jednej z 
belek stropowych ,  zaleca w czasie remontu 
odsłonięcie wszystkich belek szczególnie w 
pobliżu podparć  i zweryfikować ewentualną 
skalę uszkodzenia a następnie w przypadku 
stwierdzenia silnego skorodowania  odpowiednio 
je wzmocnić. Dotyczy to wszystkich belek 
stalowych stropów odcinkowych na piwnicami. 
Ewentualny sposób wzmocnienia ustalić z 
inspektorem nadzoru, a w przypadku  istotnych 
wątpliwości z autorem ekspertyzy. 

 

Zgodnie z opisem projektu architektury należy 
wymienić wszystkie nadproża nad otworami 
drzwiowymi w budynku oraz poszerzyć 
wszystkie otwory drzwiowe – prosimy o 
potwierdzenie takiej konieczności ponieważ 
projekt konstrukcji nie zawiera takich 
informacji. 

 

Projektanci konstrukcji nie dysponowali 
inwentaryzacją poziomu posadowienia  ław 
fundamentowych. Sprawa ewentualnych płyt 
odciążających wynika z  zaleceń ekspertyzy dr. 
Karczmarczyka. Płyty odciążające należy wykonać  
( według sposobu pokazanego w projekcie 
konstrukcji ) wszędzie tam gdzie  poziom  
posadowienia uzyskany drogą odkrywek  będzie 
mniejszy niż 50 cm.  Gdzie płyty odciążające 
należy wykonać wyniknie po wykonaniu 
odkrywek i ustaleniu faktycznego poziomu 
posadowienia ław fundamentowych.  
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w PW architektury opis pkt 9.4 jest ogólna 
wzmianka o złym stanie niektórych elementów 
więźby dachowej. W dokumentacji 
przetargowej brak jakichkolwiek wytycznych, 
czy w związku z tym będzie wymagane 
wykonanie naprawy, wzmocnienia lub wymiany 
elementów istniejącej więźby dachowej. Czy 
wymienione prace wykonano już wcześniej, czy 
też wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia? 
Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie dokumentacji 
ze szczegółowym wskazaniem wymaganego 
zakresu prac , co jest niezbędne do 
prawidłowego przygotowania oferty. 

 

Które otwory mają być poszerzone lub 
przesunięte i gdzie należy wymienić nadproże 
zostało szczegółowo określone w projekcie 
konstrukcji. 

 

 

w PW architektury opis pkt 10.3, 18.9 są zapisy 
o zewnętrznym placu utwardzonym wraz z 
kontenerami na śmieci. Czy wykonanie placyku i 
dostawa kontenerów wchodzi w zakres 
przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie. 

 

nie 

w PW architektury opis pkt 16.2 jest zapis o 
zewnętrznej rampie dla osób 
niepełnosprawnych. Czy wykonanie rampy 
wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 
Proszę o wyjaśnienie. 

 

nie 
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w PW architektury opis pkt 18.10 jest zapis o 
podestach serwisowych i stopniach z barierkami 
na dachu. Czy elementy te zostały już wcześniej 
zamontowane, czy też ich dostawa i montaż 
wchodzi w zakres zamówienia. Proszę o 
wyjaśnienie.  

 

Wyjaśnienia od Inwestora 

 

 

w PW architektury opis pkt 18.17 jest zapis o 
istniejących stopniach kamiennych na głównej 
klatce schodowej. Brak wytycznych, czy 
istniejące stopnie należy pozostawić bez zmian, 
poddać renowacji, czy wymienić okładziny 
kamienne na nowe. Proszę o wyjaśnienie. 

 

Stopnie należy poddać renowacji. 

 

w udostępnionym opisie do w PW architektury 
znajduje się szereg pustych stron bez treści (str. 
nr 4 część, 5, 8 część, 9, 13 część, 14, 15, 16, 37 
część, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 70 część, 71, 72, 73, 74, 75 część). Czy należy 
traktować to jako błąd edytorski bez znaczenia? 
Jeśli w pustych miejscach powinna znajdować 
się jakaś treść, to proszę o jej udostępnienie. 

 

Strony przypisane do części rysunkowej. 

 

w dokumentacji projektowej wskazano 
wariantowo rodzaj kamienia na posadzkach jako 
granit lub wapień Sławniewice/ Bolechowice. 
Granit i wapień oznaczają różne materiały w 
różnych cenach. Zgodnie z SIWZ Zamawiający 
nie dopuszcza składania ofert wariantowych i 
dlatego proszę o jednoznaczne i precyzyjne 
wskaznie wymaganego materiału, który należy 
przyjąć do oferty. 

Preferujemy wariant – Wapień  (Sławniewice/ 
Bolechowice) – wariant z projektu 
wykonawczego, impregnowany antypoślizgowo, 
antyplamowo, poler, krystalizacja posadzki. 

 

zgodnie z dokumentacji projektową należy 
wykonać pogłębienie piwnic. Czy w związku z 
tym będzie wymagane od wykonawcy 
wykonanie podbicia/wzmocnienia 
fundamentów. Jeśli tak, to proszę o 
udostępnienie dokumentacji szczegółowej, 
która pozwoli na wycenę tych prac. 

 

Zarówno projektant konstrukcji jak i projektant 
architektury nie dysponowali  szczegółową 
inwentaryzacją poziomu  posadowienia. 
Pogłębienie  piwnic jest stosunkowo niewielkie. 
Wykonawca winien  drogą odkrywek ustalić 
poziom posadowienia  ław fundamentowych i na 
tej podstawie podjąć decyzję   czy zachodzi 
potrzeba  podbicia fundamentu czy też wystarczy  
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wykonanie płyt odciążających. Nic nie wskazuje 
na to by zachodziła konieczność  lokalnego 
podbicia fundamentu Ewentualne podbijanie 
wykonać sposobem tradycyjnym przemiennymi 
działkami o szerokości ca 1,0m.  W przypadkach 
wątpliwych  zalecamy  kontakt z autorem 
ekspertyzy R. Karczmarczykiem.  

 

czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi 
dostawa i montaż bramek antykradzieżowych 
wraz z innymi elementami systemu 
antykradzieżowego? Jeśli tak, to proszę o 
udostępnienie wykazu wszystkich elementów 
systemu wraz ze specyfikacją techniczną. 

 

nie 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji, 
czy przy istniejących oknach, które nie są 
przedmiotem zamówienia należy wykonać 
jakiekolwiek nowe elementy takie jak kraty, 
żaluzje, rolety, okucia lub inne dodatkowe 
akcesoria. Jeśli tak, to proszę o szczegółową 
specyfikację, która umożliwi wycenę. 

nie 

czy rozbiórki istniejących kominów na wysokości 
poddasza i powyżej dachu już wykonano, czy też 
wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia? 
Proszę o wyjaśnienie. 

tak 

 

czy do wykonania drzwi D03, D04, D05, D06, 
D07, D09, D14, D15, D16 należy przewidzieć 
płyty z drewna litego wykończonego fornirem, 
czy płyty drewnopochodne wykończone 
fornirem. Proszę o wyjaśnienie. 

 

Konstrukcja drzwi ma spełniać opisane 
projektem wymagań odporności na włamanie. 
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zgodnie z PW architektury opis pkt 24 na stropie 
ceglanym do odsłonięcia należy zabezpieczyć 
przeciwpożarowo przez malowanie wyłącznie 
stopki belek stropowych. Do jakiej odporności 
mają być zabezpieczone stopki? Czy 
Zamawiający uzyskał na takie rozwiązanie zgodę 
od Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP? Proszę o wyjaśnienie. 

 

Dla obiektu została wydana decyzja MKW PSP. 
Przytoczone rozwiązanie zostało uzgodnione w 
związku z tym przez rzeczoznawcę p.poż. 

 

w dokumentacji projektowej zamieszczono 
niejednoznaczny opis dotyczący referencyjnych 
płytek ceramicznych w sanitariatach. Czy przez 
płytki Oxford White/Black należy rozumieć 
płytki Tubądzin seria Barcelona Palazzo płytka 
Oxford White/Black - 598x298 mm? Proszę o 
wyjaśnienie. 

 

 

Preferujemy wariant: Tubądzin – kolekcja PARIS: 
podłoga – płytka 298x298x8mm RIVAGE 5, 
ściana – płytka 598x298x10mm OXFORD  WHITE 
/ OXFORD BLACK. Przytoczone wzory płytek 
mają jedynie charakter referencyjny 
przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i 
jakości techniczno-użytkowej wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej zamieszczono 
niejednoznaczny opis dotyczący referencyjnych 
płytek ceramicznych w sanitariatach. Czy przez 
płytki Palazzo 4 należy rozumieć płytki Tubądzin 
seria Monaco Mirabeau płytka Palazzo 4 - 
598x45 mm? Proszę o wyjaśnienie. 

Preferujemy wariant :  Tubądzin – płytka 
598x45x10mm PALAZZO 4 – płytka występuje w  
kilku kolekcjach np. PARIS SAINT GERMAIN. 
Przytoczone wzory płytek mają jedynie 
charakter referencyjny przykładowy co do 
wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-
użytkowej wyrobu. 

 

 

w dokumentacji projektowej zamieszczono 
niejednoznaczny opis dotyczący referencyjnych 
płytek ceramicznych w sanitariatach. Czy przez 
płytki Rivage 5 należy rozumieć płytki Tubądzin 
seria Monaco Monte Carlo płytka mozaikowa 
Rivage 5 - 298x298 mm? Proszę o wyjaśnienie. 

 

Preferujemy wariant :  Tubądzin – płytka 
598x45x10mm PALAZZO 4 – płytka występuje w  
kilku kolekcjach np. PARIS SAINT GERMAIN. 
Przytoczone wzory płytek mają jedynie 
charakter referencyjny przykładowy co do 
wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-
użytkowej wyrobu. 

 



 

 

MW/ZP/31/PN/2017 

przebudowa budynku Muzeum Woli przy ulicy Srebrnej 12 w Warszawie  

 

czy w łazienkach POM. PG.02, PG.03.1, PG.03.2, 
P1.04, P1.05.1, P1.05.2 na posadzkach należy 
przyjąć jako referencyjne płytki mozaikowe 
Rivage 5? Proszę o wyjaśnienie 

Tak. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.05. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.06. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.10. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.11. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 
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w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.12. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

  

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach, biegach schodowych i na 
ścianach w pomieszczeniu PG.13. Proszę o 
uściślenie wytycznych. 

 

  

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.14. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.15. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.16. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 
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w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.17. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.18. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.19. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.20. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.21.3. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 
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w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.21.4. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.21.5. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.21.6. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.21.7. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.21.8. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 
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w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.21.9. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.21.10. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
PG.21.11. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
P0.13. Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy. Przytoczone 
wzory płytek mają jedynie charakter 
referencyjny przykładowy co do wymiarów, 
kolorystyki i jakości techniczno-użytkowej 
wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
P0.14.1 Proszę o uściślenie wytycznych. 

 

Preferujemy wariant: Tubądzin – kolekcja PARIS: 
podłoga – płytka 298x298x8mm RIVAGE 5, 
ściana – płytka 598x298x10mm OXFORD  WHITE 
/ OXFORD BLACK. Przytoczone wzory płytek 
mają jedynie charakter referencyjny 
przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i 
jakości techniczno-użytkowej wyrobu. 
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w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach i na ścianach w pomieszczeniu 
P0.14.2. Proszę o uściślenie wytycznych 

Preferujemy wariant: Tubądzin – kolekcja PARIS: 
podłoga – płytka 298x298x8mm RIVAGE 5, 
ściana – płytka 598x298x10mm OXFORD  WHITE 
/ OXFORD BLACK. Przytoczone wzory płytek 
mają jedynie charakter referencyjny 
przykładowy co do wymiarów, kolorystyki i 
jakości techniczno-użytkowej wyrobu. 

 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach, biegach schodowych i na 
ścianach w pomieszczeniu P0.15. Proszę o 
uściślenie wytycznych. 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy, matowy, - 
płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS stopnica 
prosta. Przytoczone wzory płytek mają jedynie 
charakter referencyjny przykładowy co do 
wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-
użytkowej wyrobu. 

 

w dokumentacji projektowej brak informacji na 
temat płytek ceramicznych , które należy przyjąć 
na posadzkach, biegach schodowych i na 
ścianach w pomieszczeniu P1.11. Proszę o 
uściślenie wytycznych. 

 

Preferujemy wariant:  Gres techniczny – płytka 
30x30 Paradyż  ARKANSAS SÓL-PIEPRZ, 
chemoodporny, antypoślizgowy, matowy, - 
płytka 30x30 Paradyż ARKANSAS stopnica 
prosta. Przytoczone wzory płytek mają jedynie 
charakter referencyjny przykładowy co do 
wymiarów, kolorystyki i jakości techniczno-
użytkowej wyrobu. 

 

  

w dokumentacji projektowej brak informacji 
dotyczących umiejscowienia i wysokości 
okładzin z płytek ceramicznych na ścianach w 
pomieszczeniach gospodarczych, socjalnych, 
technicznych, bufecie i pomieszczeniach 
zaplecza kuchennego. Proszę o 
uszczegółowienie wytycznych. 

 

 

  

Pomieszczenie: 

1. PG.21.6  - gres na ścianie we wnęce ze 
zlewozmywakiem do wysokości h=2,2m; 

2. PG.21.5  - wszystkie ściany glazurowane 
do wysokości h=2,2m; 

3. PG.21.8  - ściana z umywalką i z ustępem 
glazurowana do wysokości h=2,2m; 

4. PG.05  - ściana ze zlewem glazurowana 
do wysokości h=2,2m; 

5. P0.02  - tylna ściana wnęki ze zlewem 
glazurowana od blatu do wysokości 
h=2,2m; 

6. P1.07  - tylna ściana wnęki ze zlewem 
glazurowana od blatu do wysokości 
h=2,2m; 
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7. Pozostałe pomieszczenia ograniczają się 
do zastosowania cokołu h=10cm 

 

czy w pomieszczeniach zalecza kuchennego 
będzie wymagane wykonanie cokolików ze 
specjalistycznych wyokrąglonych kształtek 
ceramicznych? Jeśli tak, to proszę 
wyspecyfikowanie pomieszczeń, w których 
będzie to wymagane. 

 

Nie. 

 

w PW architektury na rysunkach nr 18, 19, 20 
wskazano jako referencyjne płytki ceramiczne 
posadzkowe Tubądzin oraz ceramiczny osprzęt 
sanitarny Koło, co jest niespójne z 
zamieszczonym na tych samych rysunkach 
warunkiem, że wyroby oraz armatury powinny 
mieć atest „antywandalowości”. Żadne wyroby 
ceramiczne ze swojej natury nie są 
wandaloodporne. Proszę o wyjaśnienie. 

 

  

Zapis dotyczy antywandalowości  armatur i 
osprzętu stanowiącego wyposażenie białego 
montażu. 

 

 

  

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
01 ekspres do kawy. Czy dostawa i montaż tego 
urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu 
zamówienia? Proszę o wyjaśnienie. 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia. 
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W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
02 młynek do kawy. Czy dostawa i montaż tego 
urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu 
zamówienia? Proszę o wyjaśnienie. 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia. 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
03 grill do kanapek Eurogast 400x300, co jest 
niespójne z opisem do PW architektury str. 67, 
gdzie wskazano grill Eurogast 510x480x300. 
Różnice opisu sugerują różne typy urządzeń o 
różnej cenie. Proszę o skoordynowanie 
poszczególnych części dokumentacji projektowej 
i jednoznaczne wskazanie typu wymaganego 
urządzenia. 

 

Elementy ujęte w projekcie technologii 
gastronomi (PW Architektura – pkt. 22. 
Technologia gastronomii punktu 
gastronomicznego Muzeum Woli) będą 
przedmiotem realizacji lub osobnego 
zamówienia, zależy od decyzji inwestora / 
zamawiającego. Ze względu na ujednolicenie 
przedmiotu zamówienia opisanego projektem 
gastronomii do ofert należy przyjąć jako 
nadrzędne i wiążące w stosunku do opracowań 
architektury i branż urządzenia i elementy ujęte 
w tabelach – „Zestawienie urządzeń punktu 
gastronomicznego i zaplecza: A. Punkt 
gastronomiczny, B. Zaplecze punktu 
gastronomicznego” str.: 64÷74; 

Dotyczy opraw oświetleniowych Op-6.1 i Op-

6.2. 

Proszę o określenie kąta świecenia oprawy, 

rozwiązanie z regulacją kąta jest bardzo 

kosztowne a użytkownik nie ma możliwości 

ustawienia takiego samego kąta świecenia dla 

grupy opraw. Funkcjonalność zmiany kąta w 

sposób znaczący ogranicza wybór do jednego 

producenta (tj. do firmy Candelux), co 

uniemożliwia dokonanie analizy źródeł zakupu 

tych opraw pod względem konkurencyjności 

ekonomicznej, przy założeniu pełnej 

równoważności pod względem estetycznym i 

technicznym tych opraw. 

 

Zastosowanie w oprawach oświetleniowych o 
symbolu Op-6.1 oraz Op-6.2 regulacji kąta 
świecenia w zakresie 15-49 stopni zapewnia 
możliwość dostosowania optyki do bieżącej 
ekspozycji oraz gabarytu i kształtu oświetlanego 
eksponatu. Pomimo faktycznie istniejącej 
możliwości nie przewiduje się potrzeby 
jednakowego ustawiania kąta świecenia 
wszystkich opraw lub grupy opraw. Rozwiązanie 
polegające na zastosowaniu jednakowego kąta 
dla wszystkich opraw, ze względu na 
różnorodność ekspozycji i możliwość jej przyszłej 
zmiany jest z punktu widzenia techniki 
oświetlenia niewłaściwe i ogranicza w znacznym 
stopniu możliwości dostosowania oświetlenia do 
bieżących potrzeb. Jednocześnie warto 
zaznaczyć, że rozwiązanie polegające na 
zastosowaniu opraw z regulowaną optyką w 
obiektach typu muzea i galerie jest obecnie 
często praktykowane i nieprawdziwe jest 
stwierdzenie jakoby funkcjonalność zmiany kąta 
wybranych opraw oświetleniowych, przy 
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jednoczesnej równoważności pod względem 
estetycznym i technicznym ograniczała wybór 
do jednego producenta.   

Czy dostawa i montaż grilla do kanapek poz. nr 
03 wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? 
Proszę o wyjaśnienie. 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia. 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
04 shaker pojedynczy. Czy dostawa i montaż tego 
urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu 
zamówienia? Proszę o wyjaśnienie. 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia. 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
05 mikser. Czy dostawa i montaż tego urządzenia 
wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? 
Proszę o wyjaśnienie. 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia. 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
06 kruszarkę do lodu. Czy dostawa i montaż tego 
urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu 
zamówienia? Proszę o wyjaśnienie. 

 

  

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia. 
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W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
07 dozownik kubków. Czy dostawa i montaż tego 
urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu 
zamówienia? Proszę o wyjaśnienie. 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia. 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
08 lodówkę podblatową. Czy dostawa i montaż 
tego urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu 
zamówienia? Proszę o wyjaśnienie. 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia. 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
09 konserwator do lodów. Czy dostawa i montaż 
tego urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu 
zamówienia? Proszę o wyjaśnienie. 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia. 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. 
nr 01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano 
poz. 10 witrynę ciastkarsko/kanapkową – Igloo 
Jamajka 1000x870x1360, co jest niespójne z 
opisem do PW architektury str. 68, gdzie 
wskazano witrynę Juka 1000x650x1270. Różnice 
opisu sugerują różne typy urządzeń o różnej 
cenie. Proszę o skoordynowanie poszczególnych 
części dokumentacji projektowej i jednoznaczne 
wskazanie typu wymaganego urządzenia 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia. 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
11 zlewozmywaki nierdzewne 352x352, co jest 
niespójne z opisem do PW architektury str. 68, 
gdzie wskazano zlewozmywaki nierdzewne 
Franke 352x325x200. Proszę o skoordynowanie 
poszczególnych części dokumentacji projektowej 

Elementy ujęte w projekcie technologii 
gastronomi (PW Architektura – pkt. 22. 
Technologia gastronomii punktu 
gastronomicznego Muzeum Woli) będą 
przedmiotem realizacji lub osobnego 
zamówienia, zależy od decyzji inwestora / 
zamawiającego. Ze względu na ujednolicenie 
przedmiotu zamówienia opisanego projektem 
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i jednoznaczne wskazanie typu i rozmiarów 
wymaganego zlewozmywaka. 

 

gastronomii do ofert należy przyjąć jako 
nadrzędne i wiążące w stosunku do opracowań 
architektury i branż urządzenia i elementy ujęte 
w tabelach – „Zestawienie urządzeń punktu 
gastronomicznego i zaplecza: A. Punkt 
gastronomiczny, B. Zaplecze punktu 
gastronomicznego” str.: 64÷74; 

Czy dostawa i montaż zlewozmywaków poz. nr 
11 wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? 
Proszę o wyjaśnienie. 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia. 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
12 kasa fiskalna. Czy dostawa i montaż tego 
urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu 
zamówienia? Proszę o wyjaśnienie. 

 

Elementy ujęte w projekcie technologii 
gastronomi (PW Architektura – pkt. 22. 
Technologia 

gastronomii punktu gastronomicznego Muzeum 
Woli) będą przedmiotem realizacji lub osobnego 

zamówienia, zależy od decyzji inwestora / 
zamawiającego. Ze względu na ujednolicenie 

przedmiotu zamówienia opisanego projektem 
gastronomii do ofert należy przyjąć jako 
nadrzędne i 

wiążące w stosunku do opracowań architektury i 
branż urządzenia i elementy ujęte w tabelach – 

„Zestawienie urządzeń punktu 
gastronomicznego i zaplecza: A. Punkt 
gastronomiczny, B. Zaplecze 

punktu gastronomicznego” str.: 64÷74; 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
13 kosze na odpadki 400x600x500, co jest 
niespójne z opisem do PW architektury str. 68, 
gdzie wskazano kosze Horn 400x400x800. 
Różnice opisu sugerują różne rozmiary koszy o 
różnej cenie. Proszę o skoordynowanie 
poszczególnych części dokumentacji projektowej 
i jednoznaczne wskazanie typu i rozmiarów 
wymaganych koszy. 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia. 
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Czy dostawa i montaż koszy poz. nr 13 wchodzi w 
zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o 
wyjaśnienie. 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia. 

Prosimy o sprecyzowanie zakresu dostawy 

bramek antykradzieżowych 
Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia. 

Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa 

wyposażenia łazienek i uchwyty dla 

niepełnosprawnych. Jeśli tak prosimy o podanie 

specyfikacji 

tak 

Czy posadzki kamienne z materiału Słowienice 

złociste oraz Bolechowice mają być 

selekcjonowane pod kątem koloru. Gdyż 

wypływa to znacząco na koszt i termin realizacji.   

tak 

W opisie projektu architektonicznego określono 

że : Okiennice czterodzielne, wykładane na 

ściany, płycinowe – wg. detalu indywidualnego 

proj. wykonawczego Remontu i rewaloryzacji 

elewacji budynku Muzeum Woli z czerwca 2015 

r. Prosimy o udostępnienie detalu z ww projektu 

tak 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii nie wskazano 
topping baru wymienionego w opisie do PW 
architektury str. 68 poz. 14. Czy dostawa i 
montaż topping baru wchodzi w zakres 
przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to proszę i 
rysunki szczegółowe i specyfikację techniczną, 
która pozwoliłaby na wycenę elementu. 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia.  

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
15 umywalka nierdzewna 450x400, co jest 
niespójne z opisem do PW architektury str. 68, 
gdzie wskazano umywalkę nierdzewną Franke 
323x265x200. Proszę o skoordynowanie 
poszczególnych części dokumentacji projektowej 

Elementy ujęte w projekcie technologii 
gastronomi (PW Architektura – pkt. 22. 
Technologia 

gastronomii punktu gastronomicznego Muzeum 
Woli) będą przedmiotem realizacji lub osobnego 

zamówienia, zależy od decyzji inwestora / 
zamawiającego. Ze względu na ujednolicenie 
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i jednoznaczne wskazanie typu i rozmiarów 
wymaganej umywalki. 

 

przedmiotu zamówienia opisanego projektem 
gastronomii do ofert należy przyjąć jako 
nadrzędne i 

wiążące w stosunku do opracowań architektury i 
branż urządzenia i elementy ujęte w tabelach – 

„Zestawienie urządzeń punktu 
gastronomicznego i zaplecza: A. Punkt 
gastronomiczny, B. Zaplecze 

punktu gastronomicznego” str.: 64÷74; 

Czy dostawa i montaż umywalki poz. nr 15 
wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? 
Proszę o wyjaśnienie. 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia. 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
16 wyciskarka do cytrusów. Czy dostawa i 
montaż tego urządzenia wchodzi w zakres 
przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie. 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia. 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
17 zmywarka podblatowa. Czy dostawa i montaż 
tego urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu 
zamówienia? Proszę o wyjaśnienie. 

 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia. 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
18 kostkarka. Czy dostawa i montaż tego 
urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu 
zamówienia? Proszę o wyjaśnienie. 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia. 
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W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
19 lodówkę podblatową podwójną Edesa ERM-
250 (900x520x900), co jest niespójne z opisem 
do PW architektury str. 68, gdzie wskazano szafę 
chłodniczą Edesa 550x620x850 pojedynczą. 
Proszę o skoordynowanie poszczególnych części 
dokumentacji projektowej i jednoznaczne 
wskazanie typu i rozmiarów wymaganej lodówki. 

 

Elementy ujęte w projekcie technologii 
gastronomi (PW Architektura – pkt. 22. 
Technologia gastronomii punktu 
gastronomicznego Muzeum Woli) będą 
przedmiotem realizacji lub osobnego 
zamówienia, zależy od decyzji inwestora / 
zamawiającego. Ze względu na ujednolicenie 
przedmiotu zamówienia opisanego projektem 
gastronomii do ofert należy przyjąć jako 
nadrzędne i wiążące w stosunku do opracowań 
architektury i branż urządzenia i elementy ujęte 
w tabelach – „Zestawienie urządzeń punktu 
gastronomicznego i zaplecza: A. Punkt 
gastronomiczny, B. Zaplecze punktu 
gastronomicznego” str.: 64÷74; 

Czy dostawa i montaż lodówki poz. nr 19 wchodzi 
w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o 
wyjaśnienie 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
20 stół roboczy 2000x600x850, co jest niespójne 
z  PW architektury rys. nr  02 rzut poziomu -1, 
zgodnie z którym długość stołu wynosi 2850 mm. 
Proszę o skoordynowanie poszczególnych części 
dokumentacji projektowej i jednoznaczne 
wskazanie rozmiarów wymaganego stołu. 

 

Elementy ujęte w projekcie technologii 
gastronomi (PW Architektura – pkt. 22. 
Technologia gastronomii punktu 
gastronomicznego Muzeum Woli) będą 
przedmiotem realizacji lub osobnego 
zamówienia, zależy od decyzji inwestora / 
zamawiającego. Ze względu na ujednolicenie 
przedmiotu zamówienia opisanego projektem 
gastronomii do ofert należy przyjąć jako 
nadrzędne i wiążące w stosunku do opracowań 
architektury i branż urządzenia i elementy ujęte 
w tabelach – „Zestawienie urządzeń punktu 
gastronomicznego i zaplecza: A. Punkt 
gastronomiczny, B. Zaplecze punktu 
gastronomicznego” str.: 64÷74; 
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Czy dostawa i montaż stołu poz. nr 20 wchodzi w 
zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o 
wyjaśnienie. 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
21 półkę 2000x300, co jest niespójne z  PW 
architektury rys. nr  02 rzut poziomu -1, zgodnie 
z którym długość półek wynosi 930mm i 810 mm. 
Proszę o skoordynowanie poszczególnych części 
dokumentacji projektowej i jednoznaczne 
wskazanie rozmiarów wymaganych półek. 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia 

Czy dostawa i montaż półki/półek poz. nr 21 
wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? 
Proszę o wyjaśnienie. 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
22 mroźnię/szafę mroźniczą. Czy dostawa i 
montaż tego urządzenia wchodzi w zakres 
przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie. 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii wskazano poz. 
23 szafę chłodniczą. Czy dostawa i montaż tego 
urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu 
zamówienia? Proszę o wyjaśnienie. 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia 
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W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii w legendzie 
wymieniono poz. 24 szafę mroźniczą, której nie 
wskazano na planie pomieszczeń. W którym 
pomieszczeniu ma się znajdować szafa mroźnicza 
poz. nr 24? Czy dostawa i montaż tego 
urządzenia wchodzi w zakres przedmiotu 
zamówienia? Proszę o wyjaśnienie. 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii zaznaczono 
schematycznie ciąg zabudowy meblowej w osi 5 
pomiędzy pomieszczeniami PG.08 komunikacja i 
PG.21.3 część wydawcza. Czy dostawa i montaż 
mebli tworzących zabudowę wchodzi w zakres 
przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to proszę o 
rysunki szczegółowe i specyfikację techniczną, 
która pozwoliłaby na wycenę tych mebli. 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii zaznaczono 
schematycznie ciąg zabudowy meblowej w osi D 
pomiędzy pomieszczeniami PG.21.2 sala 
konsumpcyjna i PG.21.3 część wydawcza. Czy 
dostawa i montaż mebli tworzących zabudowę 
wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli 
tak, to proszę o rysunki szczegółowe i 
specyfikację techniczną, która pozwoliłaby na 
wycenę tych mebli. 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii zaznaczono 
schematycznie ciąg zabudowy meblowej w 
pomieszczeniu PG.21.3 część wydawcza. Czy 
dostawa i montaż mebli tworzących zabudowę 
wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli 
tak, to proszę o rysunki szczegółowe i 
specyfikację techniczną, która pozwoliłaby na 
wycenę tych mebli. 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia 
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W rozdziale 13  ust. 1 SIWZ podane są kryteria 

oceny ofert : 

1) Cena – waga 60 %;  

2) Okres gwarancji – waga 20%;  

3) Doświadczenie Kierownika robót 
budowlanych – 20 %  
Natomiast w ust. 4 tego rozdziału jest podany 

wzór na wyliczenie łącznej ilości punktów: 

P= C+ T 

P – Łączna ilość punktów badanej oferty.  
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium 
oceny „Cena”.  
T – ilość punktów badanej oferty w kryterium 

oceny „Termin realizacji” 

Czyli co w takim razie jest punktowane – „Termin 

realizacji” i „Cena”, czy „Cena”, „Okres 

gwarancji”                          i „Doświadczenie 

Kierownika robót budowlanych”? 

Jaki jest wzór na wyliczenie punktacji w 

kryterium „Doświadczenie kierownika robót 

budowlanych”? 

 

Zamawiający modyfikuje wzór zwarty w 

Rozdziale 13  ust. 4 SIWZ podane są kryteria 

oceny ofert : 

Jest: 

Łączna ilość punktów badanej oferty będzie 
liczona według poniższego wzoru: 

P = C + T 
P – Łączna ilość punktów badanej oferty. 
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium 
oceny „Cena”. 
T – ilość punktów badanej oferty w kryterium 
oceny „Termin realizacji” 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta 

oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

Powinno być: 

Łączna ilość punktów badanej oferty będzie 
liczona według wzoru: 

P= C+G+D 

P – łączna liczba punktów badanej oferty; 

C- ilość punktów badanej oferty w „Kryterium 
Cena”; 

G - ilość punktów badanej oferty w Kryterium 
Okres Gwarancji; 

T - ilość punktów badanej oferty w 
„Doświadczenie Kierownika robót budowlanych” 

 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii zaznaczono 
schematycznie ciąg zabudowy meblowej w 
pomieszczeniu PG.21.5 zmywalnia. Czy dostawa 
i montaż mebli tworzących zabudowę wchodzi w 
zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to 
proszę o rysunki szczegółowe i specyfikację 
techniczną, która pozwoliłaby na wycenę tych 
mebli. 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia 
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W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii zaznaczono 
schematycznie regały w pomieszczeniu PG.21.4 
zaplecze mag. bufetu (suche). Czy dostawa i 
montaż regałów wchodzi w zakres przedmiotu 
zamówienia? Jeśli tak, to proszę o rysunki 
szczegółowe i specyfikację techniczną, która 
pozwoliłaby na wycenę tych regałów. 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii zaznaczono 
schematycznie regały i palety w pomieszczeniu 
PG.21.11 zaplecze mag. bufetu (napoje). Czy 
dostawa i montaż regałów i palet wchodzi w 
zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to 
proszę o rysunki szczegółowe i specyfikację 
techniczną, która pozwoliłaby na wycenę tych 
elementów. 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia 

W dokumentacji projektowej udostępnionej 
przez Zamawiającego w dniu 16.05.2017 – rys. nr 
01 rzut piwnic - strefa gastronomii nie wskazano 
szafki przelotowej wymienionej w opisie do PW 
architektury str. 68 poz. 20. Czy dostawa i 
montaż tej szafki wchodzi w zakres przedmiotu 
zamówienia? Jeśli tak, to proszę i rysunki 
szczegółowe i specyfikację techniczną, która 
pozwoliłaby na wycenę elementu. 

 

Przedmiotowy element nie stanowi przedmiotu 
zamówienia 

Zamawiający dodaje w istotnych postanowieniach umowy postanowienie § 7 ust. 1 lit. s, któremu 
nadaje brzmienie: 

„zapewnienia pokoju dla inspektorów nadzoru wyposażonego w sprzęt do pracy biurowej w 
szczególności biurka, krzesła oraz podłączenie do sieci Internet”.   
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