
1 
 

 

znak postępowania: DA-271-2/21 

 

Kraków, 20.12.2021 r. 

 

WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA  TREŚCI SWZ nr 2 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284  ust. 1 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 

11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 z późn. zm.),  

zwanej dalej „ustawa pzp” informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zdania inwestycyjnego pn. 

Waloryzacja części gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie, obejmująca 

adaptację strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki 

schodowej, zostały złożone następujące pytania: 

 

1. Prosimy o sprecyzowanie (także w formie graficznej) zakresu projektu zagospodarowania 

terenu, ponieważ w OPZ jest określony w sposób niejednoznaczny jako "....w strefie dojścia 

do projektowanej klatki schodowej i windy (cel: skomunikowanie windy i klatki schodowej 

z częścią ekspozycyjną w skrzydle zachodnim budynku!!! wzdłuż elewacji od strony 

ogrodu)". 

2. Czy w ramach PZT należy uwzględnić gruntowe sondy i kolektory zasilające pompę ciepła? 

3. Czy zamówienie obejmuje projekt pompy ciepła, wg projektu budowlanego zlokalizowanej 

obok pomieszczenia wymiennikowni? 

4. Jeżeli tak, to czy pompa ciepła ( będąca dodatkowym źródłem ciepła oraz źródłem chłodu 

dla budynku) ma być zaprojektowana tylko na potrzeby poddasza czy całego budynku? 

5. Jeżeli pompa ciepła ma by zaprojektowana na potrzeby całego budynku to prosimy o 

podanie bilansu chłodu, ponieważ takiej informacji brak w załączonym Podstawowym 

Projekcie Budowlanym. 
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6. Czy centrale wentylacyjne zlokalizowane na poddaszu, a obsługujące inne kondygnacje 

budynku są objęte przedmiotem zamówienia? 

7. Prosimy o podanie parametrów temperaturowych i wilgotnościowych dla pomieszczeń 

ekspozycyjnych na poddaszu. 

8. Prosimy o udostępnienie ekspertyzy pożarowej oraz Postanowienia Komendanta PSP. 

9. Prosimy o udostępnienie innych ekspertyz (jeżeli były opracowane) dot. odstępstw od 

obowiązujących warunków technicznych. 

 

Udzielono następujących odpowiedzi: 

Ad. 1 

Zamawiający w załączeniu zamieszcza rysunek pokazujący zakres projektu zagospodarowania 

terenu dotyczący celu: skomunikowanie windy i klatki schodowej z częścią ekspozycyjną w 

skrzydle zachodnim budynku wzdłuż elewacji od strony ogrodu - PLIK: ZAKRES 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU-KOMUNIKACJA.JPG. (zał. nr 2 do niniejszej modyfikacji). 

Ad. 2 

Nie, nie należy uwzględniać. 

Ad. 3 

Nie, zamówienie nie obejmuje pompy ciepła. 

Ad. 4 

Jw. 

Ad. 5 

Zamówienie nie obejmuje pompy ciepła. 

Ad. 6 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, dalej „OPZ” (część opisowa projektu 

budowlanego, str. 33): „Instalacja wentylacji mechanicznej dla całości budynku składać się 

będzie z sześciu systemów wentylacji obsługiwanych przez 6 central wentylacyjno-

klimatyzacyjnych nawiewnowywiewnych z odzyskiem ciepła na wymiennikach obrotowych.”  
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W ramach niniejszego zamówienia należy zaprojektować centrale niezbędne do obsługi 

pomieszczeń objętych częścią budynku opisaną w Analizie podziału na części projektu 

budowlanego sporządzonej przez Rafała Sieraczyńskiego w listopadzie 2018 r. jako „Edukacja” 

oraz elementy systemu wentylacji znajdujące się w obrębie części pn. Edukacja.   

 

Ad. 7 

Zgodnie z OPZ, (część opisowa projektu budowlanego, str. 33): „(…) parametry powietrza 

wewnątrz budynku, w tym dla pomieszczeń ekspozycyjnych przewiduje się jako: 

- temperatura wewnętrzna tw= 20-24 °C 

- wilgotność względna φw = 40%-60%. „ 

 

Ad. 8 

Ekspertyzę pożarowa oraz Postanowienie Komendanta PSP zawiera udostępniona przez 

Zamawiającego w ramach modyfikacji SWZ nr 2 DOKUMENTACJA BUDOWLANA, BADANIA, 

EKSPERTYZY. 

 

Ad. 9 

Pozostałe ekspertyzy dot. inwestycji zawiera udostępniona przez Zamawiającego w ramach 

modyfikacji SWZ nr 2   DOKUMENTACJA BUDOWLANA, BADANIA, EKSPERTYZY. 

 

W związku z powyższymi pytaniami, Zamawiający w załączeniu zamieszcza DOKUMENTACJĘ 

BUDOWLANĄ, BADANIA, EKSPERTYZY, które stanowią uzupełnienie Opisu przedmiotu 

zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 

Od dnia wprowadzenia modyfikacji SWZ nr 2 zmianie ulega zał. nr 2 do Opisu przedmiotu 

zamówienia  tj. Projekt budowlany wykonany przez biuro projektowe Rysy Architekci ul. 

Topolowa 2/91 05-500 Mysiadło w 2016 r. w wersji udostępnionej w dniu 10.12.2021 r., 

który jest zastąpiony przez zał. nr 1 do niniejszej modyfikacji SWZ (aktualny i wiążący zał. nr 

2 do OPZ).  
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Ponadto Zamawiający modyfikuje SWZ w następującym zakresie: 

 

I. Rozdział X SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Termin związania ofertą.  

      W niniejszym postępowaniu Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 27.01.2022 r. 

 

II. Rozdział XII ust. 3 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Sposób oraz termin składania ofert.  

 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.12.2021 roku, do godz. 11:00. 

III. Rozdział XIII ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Termin otwarcia ofert.  

      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2021 roku, o godzinie 12.00 

 

Zmiany SWZ stają się wiążące z chwilą ich wprowadzenia. 

Pozostałe zapisy  SWZ bez zmian. 

 

Wykaz załączników: 

1. Aktualny zał. nr 2 do OPZ  - DOKUMENTACJA BUDOWLANA, BADANIA, EKSPERTYZY, 

2. ZAKRES ZAGOSPODAROWANIA TERENU-KOMUNIKACJA.JPG 

 

 

dyrektor Muzeum: dr hab. Jacek Górski 

 


