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                                    Instalacja elementów systemu identyfikacji wizualnej kamienic siedziby 
głównej  Muzeum Warszawy w Warszawie na kamienicach przy  Rynku Starego Miasta 28-42 oraz 

ul. Nowomiejska 4-8 – Etap I” 
 

Warszawa, 4 września 2019 roku 

 

APZ.26.11.2019 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Instalacja elementów systemu identyfikacji wizualnej 

kamienic siedziby głównej  Muzeum Warszawy w Warszawie na kamienicach przy  Rynku 

Starego Miasta 28-42 oraz ul. Nowomiejska 4-8 – Etap I” 

 

Działając w imieniu i na rzecz Muzeum Warszawy, jako Zamawiającego w postepowaniu o udzielnie 

zamówienia publicznego na „Instalacja elementów systemu identyfikacji wizualnej kamienic siedziby 

głównej  Muzeum Warszawy w Warszawie na kamienicach przy  Rynku Starego Miasta 28-42 oraz 

ul. Nowomiejska 4-8 – Etap I” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych, niemniejszym przekazuję treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Pytania Odpowiedzi 

Pierwsza część pytań nadesłana dnia 2-9-2019 r. 

1. Prosimy o uszczegółowienie w jakim 

zakresie Zamawiający będzie oczekiwał 

sporządzenia dokumentacji 

powykonawczej. Pytanie spowodowane 

jest faktem, że dokumentacja pn: 

„projekt wykonawczy” zawiera jedynie 

wytyczne elektryczne zawarte w 

projekcie architektonicznym i nie 

zawiera rysunków branży elektrycznej – 

czy Zamawiający będzie oczekiwał 

sporządzenia rysunków branży 

elektrycznej w ramach „dokumentacji 

powykonawczej”? 

1. "Dokumentacja powykonawcza" w zakresie 

elektryki powinna zawierać informację o 

lokalizacji nowego osprzętu - puszek 

montowanych w ścianach oraz lokalizację 

punktów elektrycznych na elewacjach, bez 

przebiegu okablowania, można je nanieść na 

kopie dokumentacji powykonawczej zakresu 

prac konserwatorskich. 

 

2. W nawiązaniu do zapisów  dokumentacji 

wykonawczej oraz IPU informujemy, że 

przedstawienie prototypu tablicy do 

oceny Zamawiającego w terminie 3 dni 

Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ Opis 

przedmiotu zamówienia w punkcie 

Metaloplastyka wskazuje: 
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od dnia podpisania umowy jest 

niemożliwe ze względów 

technologicznych i organizacyjnych, 

prosimy o zmianę terminu na termin 

realny, pozwalający na przygotowanie 

prototypu odpowiadającego wymogom 

Zamawiającego, co najmniej 10 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy. 

Uwaga! W trakcie realizacji zadania 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać 

prototyp Tablicy 8, w terminie trzech tygodni 

od daty zawarcia umowy, tak aby służby 

konserwatorskie mogły zaopiniować 

malowanie oraz efekt oświetleniowy przed 

wykonaniem i zamontowaniem wszystkich 

elementów.(…) 

3. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy 

pliki produkcyjne dla wszystkich tablic, 

czy to Wykonawca będzie zobowiązany 

do opracowania własnych plików 

produkcyjnych? – wydłuży to znacznie 

okres wykonywania zamówienia. 

Pliki produkcyjne zostaną przekazane 

Wykonawcy po zaopiniowaniu prototypu i 

ewentualnych korektach. Plik do przygotowania 

prototypu zostanie przekazany w dniu zawarcia 

umowy. 

4. W jakim formacie zostaną przekazane 

Wykonawcy pliki produkcyjne? 

Pliki zostaną przekazane Wykonawcy co 

najmniej jako pdf zawierające obrysy - 

pozamykane ścieżki (osobno wycinań, osobno 

grafik do druku) oraz w każdej innej postaci 

wymaganej przez przyjętą technologię - np. 

pliki, dxf. 

5. Czy na czas prowadzonych prac 

pomieszczenia 4/0/01, 42/0/05, 

42/0/02, 42/0/01, 40/0/06, 38/0/10, 

36/0/01, 32/0/01, 28/0/01, 28/0/02, 

28/0/03, 28/0/06, 38/2/01 zostaną 

wyłączone z użytkowania, a w 

szczególności czy będą udostępnianie 

zwiedzającym w trakcie tych prac? 

Zamawiający zapewni wykonawcy swobodny 

dostęp do pomieszczeń  zgodnie z 

przedłożonym przez wykonawcę 

harmonogramem wykonania prac. 

Część prac w przestrzeni wystawy może być 

wykonywana jedynie poza godzinami 

udostępniania dla zwiedzających. 

6. W jakich dniach i w jakich godzinach  

Wykonawca może wykonywać prace w 

pomieszczeniach objętych zakresem 

prac do wykonania?  

Pn.-pt. w godzinach 8-16. Z zastrzeżeniem, że 

prace w salach wystawienniczych w pn. 8-16 

oraz wt.-pt. 8-10. 

W sytuacjach konieczności zwiększenia czasu 

pracy, terminy dodatkowe zostaną ustalone w 

trybie roboczym. 

7. Czy w zakresie Wykonawcy leży 

zdemontowanie wszystkich mebli, 

zabudów i wszystkich innych elementów 

wyposażenia i ekspozycji w 

pomieszczeniach objętych zakresem 

prac? 

Tak, po stronie wykonawcy leży demontaż 

wszystkich przedmiotów, instalacji oraz 

eksponatów znajdujących się w 

pomieszczeniach objętych zakresem prac. 

Wszelkie prace demontażowe będą odbywały 

się pod opieką pracownika muzeum. 

8. Czy w zakresie Wykonawcy leży 

zdemontowania obrazów znajdujących 

Po stronie Wykonawcy leży demontaż oraz 

zabezpieczenie wszystkich obrazów i 
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się na ścianach w Sali na poziomie 2 

kamienicy numer 38? 

eksponatów znajdujących się w salach w 

których będą prowadzone prace. 

9. Czy w okresie w jakim mają być 

wykonywane prace Zamawiający ma 

zaplanowane jakikolwiek wydarzenia 

mogące kolidować z prowadzonymi 

pracami lub uniemożliwiające 

wykonawcy prowadzenia prac przez 

Wykonawcę? 

Nie, Zamawiający w okresie prowadzonych prac 

nie ma w planach prowadzenia jakichkolwiek 

wydarzeń które mogłyby kolidować z 

prowadzonymi pracami. 

10. W nawiązaniu do treści IPU prosimy o 

uszczegółowienie w jakim terminie od 

dnia złożenia przez Wykonawcę 

zgłoszenia o gotowości do odbioru, 

Zamawiający dokona procedury 

odbiorowej.  

Do 7 dni od daty złożenia pisma informującego 

o gotowości do odbiorów. 

11. W związku z wysokim poziomem 

skomplikowania prac pod względem 

organizacyjnym oraz wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminem wizji 

lokalnej na 6 września 2019 roku, 

informujemy, że dokonanie rzetelnej 

wyceny w tak krótkim czasie jest 

niemożliwe, w związku z powyższym 

wnioskujemy o zmianę terminu 

składania ofert na 17 września 2019 

roku. 

Ze względu na porę roku i rodzaj prowadzonych 

prac, Zamawiający nie zgadza się na zmianę 

terminu składania ofert. Pozostawiając termin 

podany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia czyli 09-09-2019 r. do godziny 

10.00. 

Druga część pytań nadesłana dnia 2-9-2019 r. 

1. Z opisu zawartego w SIWZ wynika, że 

Zamawiający oczekuje taśm LED o 

modułach 50mm, natomiast wymiary 

taśm LED przyjęte na rysunkach nie są 

wielokrotnością wymiaru 50mm. 

Prosimy o informację, czy Zamawiający 

dopuszcza odcinki oświetlenia w 

wymiarze zbliżonym do przyjętego na 

rysunkach, ale będącego 

wielokrotnością modułu 50mm? 

Wymiary na rysunkach podają maksymalne 

długości miejsc na źródło oświetlenia. Przyjęto 

taśmy LED o 50mm modułach i zliczono ich 

wielokrotności mieszczące się w tych 

długościach. Przyjęto taśmy o niskich mocach, 

bo taki efekt plastyczny omówiony został ze 

służbami konserwatorskimi. Podświetlanie 

będzie też częścią oceny prototypu. 

Zamawiający dopuszcza odcinki oświetlenia w 

wymiarze zbliżonym do przyjętego na 

rysunkach. Zamawiający dopuszcza również 

zastosowanie łańcuchów 2 diodowych lub 3 

diodowych, rozumiejąc, że przy niskich mocach 

mocno ograniczona jest dostępność pasków 

LED. Zamawiający zaakceptuje taśmy/łańcuchy 

LED w klasie szczelności IP65/IP68 oraz 

2. Powszechnie dostępne oświetlenie LED 

nie jest klasyfikowane wg odporności na 

niskie temperatury. Do zastosowań 

zewnętrznych, klasyfikuje się taśmy LED 

wg klasy szczelności wyrażonej IP. Czy 
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Zamawiający zaakceptuje taśmy LED w 

klasie szczelności IP68, które nie będą 

posiadały klasyfikacji odporności na 

niskie temperatury? 

parametrach temperatur pracy -20st C do +50st 

C dla pasków  oraz -30st C do +70st C dla 

łańcuchów. Natomiast akceptacja ta może 

nastąpić po zaopiniowaniu efektu wizualnego 

prototypu. Opinia ta może narzucić 

zwiększenie/zmniejszenie mocy lub zdwojenie 

źródeł dlatego w opisie proszono o przyjęcie 

200% kosztów na źródła oświetlenia. 

3. Czy punkty mocowania tablic mogą być 

widoczne na przedniej płaszczyźnie 

tablic? 

Nie, ale tablice będą malowane farbą 

strukturalną która pozwala ukryć łączenia. 

Wykończenie będzie też częścią oceny 

prototypu. 

4. W związku z koniecznością demontażu 

grzejników CO prosimy o informację, 

czy w chwili obecnej układ CO jest 

napełniony wodą? 

Tak, w chwili obecnej układ CO jest napełniony 

wodą. 

5. W związku z koniecznością demontażu 

grzejników CO prosimy o informację, 

czy możliwe jest opróżnienie układu CO 

tylko w obrębie przedmiotowego pionu 

CO, czy też konieczne jest opróżnienie 

układu dla całego budynku? 

Tak, w obrębie każdego pionu. 

6. W związku z istniejącymi w 

pomieszczeniach objętych zakresem 

prac czujnikami  systemów 

przeciwpożarowych, 

antywłamaniowych oraz ochrony 

eksponatów muzealnych prosimy o 

informację, czy Zamawiający będzie we 

własnym zakresie deaktywował 

przedmiotowe czujniki w związku z 

pracami generującymi kurz i drgania? 

Zabezpieczenie czujników przed kurzem będzie 

po stronie Wykonawcy. Zawieszenie pracy 

systemów ppoż, antywłamaniowych oraz 

ochrony eksponatów będzie po stronie 

Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

zamiaru wykonywania prac w określonym 

terminie. Zamawiający ma również obowiązek 

zgłaszania prac niebezpiecznych pożarowo. 

 

Dyrektor 

      Muzeum Warszawy 

  /Ewa Nekanda – Trepka/ 

 

 


