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Piła, dnia 5.10.2020 r. 

340.1.2020 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum 

Stanisława Staszica w Pile”. 

 

 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na 

pytania Wykonawców z dn. 2.10.2020 r.: 

 

Pytanie 1 

Czy w budynku występują pomieszczenia o specjalnych warunkach związanych z wilgotnością i 

określoną temperaturą powietrza wewnętrznego dla eksponatów (pytanie odnośnie wentylacji 

mechanicznej). 

Odpowiedź  

Pomieszczenie ekspozycyjne i opracowania zbiorów należy wyposażyć w instalację wentylacyjną 

zapewniającą odpowiedni dla pełnionej funkcji komfort. 

 

Pytanie 2 

Jaki rodzaj wentylacji ma występować w całym budynku, ponieważ wg. PFU są to dwa rodzaje, a wg. 

mnie powinna być albo wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna.  

Odpowiedź  

Zamawiający wymaga zastosowanie wentylacji mechanicznej (z wyjątkiem toalety i pomieszczenia 

technicznego – tam nie zakłada się instalacji wywiewnej, tylko wyciągi kominowe).  

Zamawiający informuje, że w rysunkach dot. pomieszczeń biurowych omyłkowo narysowano 

wentylację  grawitacyjną.  

 

Pytanie 3 

Czy węzeł cieplny ma być kasetonowy?  Czy kompaktowy a w PFU jest błąd? 

Odpowiedź  

Zamawiający wymaga, aby rodzaj węzła cieplnego określił projektant w oparciu o możliwość jego 

lokalizacji oraz uzgodnienia z MEC. 

 

Pytanie 4 

Czy i w jaki sposób zamawiający odnosi się do tematu grzejników kanałowych w przypadku braku 

miejsca montażowego.  

Odpowiedź  

Rozeznanie miejsc lokalizacji grzejników kanałowych daje możliwość ich montażu. 
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Pytanie 5 

W jakim zakresie jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania i rozbudowa. Czy zapytanie odnosi 

się do wymiany poszczególnych grzejników czy wykonujemy całą instalację  na nowo (kto poniesie 

odpowiedzialność za częściową wymianę i za szczelność ewentualnego pozostawionego stanu 

istniejącego). 

Odpowiedź  

Zamawiający wymaga, aby poprawność funkcjonowania określił projekt, mając na uwadze 

wszystkie uwarunkowania, w tym parametry dostawcy ciepła i rodzaj wymienników. 

 

Pytanie 6 

W jaki zakresie należy rozumieć zapis  Zabezpieczenie p.poż. i ewentualna naprawa odkrytej 

konstrukcji dachowej i stropowej w przestrzeni strychu?  

Odpowiedź  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał odkrywek oraz analizę stanu konstrukcji, co 

umożliwi projektantowi określenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji w zgodzie z warunkami 

ochrony p.poż. i wymaganiami rzeczoznawcy. 

 

Pytanie 7 

Co z zabezpieczeniem p.poż. całego budynku (hydranty). 

Odpowiedź 

Na etapie projektowania wymagania dot. warunków technicznych dla tego typu obiektu mogą 

uzyskać (po stosownej ekspertyzie i uzgodnieniu z rzeczoznawcą d.s. p.poż. i służbami Państwowej 

Straży Pożarnej) stosowne odstępstwa. 

Wg. rozeznania wstępnego obiekt ten nie wymaga wyposażenia w instalację hydrantów 

wewnętrznych.  

 

Pytanie 8 

Czy zamawiający posiada mapę do celów projektowych dla wymogów MWIK związanych 

z wykonaniem ewentualnych projektów przyłączy wod.-kan. i sieci cieplnej. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że pozyskanie mapy do celów projektowych leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 9 

Czy zamawiający posiada dokumenty związane z przeglądami p.poż zaleceniami strażaków i innymi 

opiniami z corocznych przeglądów budynku.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że posiada dokumenty związane z corocznymi przeglądami i zaleceniami 

odnośnie ochrony p.poż. 

  

 

               Dyrektor  

                    /-/ Joanna Rychlik-Łukasiewicz 

 


