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Warszawa, 03.02.2020 r. 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pod 

nazwą: Roboty budowlane mające charakter prac termomodernizacyjnych w Muzeum Woli oddziału 

Muzeum Warszawy w ramach konkursu „Efektywność Energetyczna” RPO Województwa 

Mazowieckiego, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 506152-N-2020 z dnia 

24.01.2020 r.   

ODPOWIEDZI NA PYTANIA   

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) W związku z pytaniami, które wpłynęły do 

Zamawiającego od uczestników postepowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. 

Lp. Pytanie Odpowiedz 

1. Czy zostały sporządzone ślepe 

kosztorysy/przedmiary robót, jeśli 

tak to prosimy o ich udostepnienie? 

Zamawiający wraz z odpowiedziami na zadane 

pytania pod postepowanie zamieszcza Przedmiar 

robót . 

2. Na czym polegać ma zabezpieczenie i 

wzmocnienie istniejącej więźby 

dachowej – brak jednoznacznych 

informacji w projekcie? 

W dniu 5 lutego br.  o godz. 15 .00  na obiekcie 

odbędzie się wizja lokalna odnośnie ustalenia 

dostępu do poddasza i ew. dodatkowych 

zabezpieczeń/napraw więźby z powodu 

zaobserwowanych przecieków. 

 

3. W opisie architektury jest informacja 

o położeniu nowej izolacji termicznej 

na posadzce, folii zabezpieczającej 

oraz pomostów technologicznych – 

brak informacji dotyczących ilości dla: 

wełna/styrodur, folia, pomost 

technologiczny; rodzaju materiałów: 

folia, pomost technologiczny, 

mocowania – prosimy o 

uzupełnienie. 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 

mineralnej dwugęstościowej (np. Monrock- 

Max lub równoważnej) gr.15cm, poziome z płyt 

układanych na sucho - jedna warstwa, osłona płyt 

izolacji termicznej z folii polietylenowej gr.0,3, 

pozioma 

wg przedmiaru robót. Pomosty technologiczne są 

elementami istniejącymi, do zachowania 

 

4. Obudowa ścian poddasza – brak 

informacji na temat stopnia 

wykończenia ścian z GK, brak 

parametrów dla paroizolacji – 

prosimy o uzupełnienie. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych 

spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem, 

zgodnie z przedmiarem. 



 
5. Podziemie – pomieszczenie PG.19 – 

czy po stronie wykonawcy jest 

montaż samozamykacza w drzwiach 

wejściowych do tego pomieszczenia. 

Zamawiający potwierdza, że po stronie wykonawcy 

leży montaż samozamykacza w drzwiach wejściowych 

do pomieszczenia PG .19. 

 

 

Dyrektor 

      Muzeum Warszawy 

  /Ewa Nekanda – Trepka/ 


