
  

Gdańsk, 25.01.2021 r. 

PA.280.14.2020 

 

 

 

do Wykonawców 

 

dotyczy: postępowania przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

opracowanie dokumentacji pn. „Wielobranżowy projekt modernizacji budynku byłej 

Elektrowni wraz z aranżacją wnętrz do celów wystawienniczych i z zagospodarowaniem 

terenu oraz z obiektami tymczasowymi wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na działce nr 

3/5 na Westerplatte i innymi usługami” 

 

 

Zamawiający – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku informuje, że w związku  

ze złożeniem przez Wykonawców zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania, 

udziela stosownych odpowiedzi na podstawie art. 38 ust. 1a oraz ust. 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

Pytanie 1 

Zgodnie z SIWZ wymagane jest, aby projektant skierowany realizacji zadania (Kierownik Zespołu 
Projektowego) posiadał doświadczenie w wykonaniu „w okresie ostatnich 5 lat min.  2 dokumentacji 
projektowych w charakterze projektanta, o wartości… min. 100 tyś zł brutto każda, dotyczących 
budowy/przebudowy/remontu obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków  lub 
podlegającego innej formie ochrony konserwatorskiej, na podstawie których wydane zostało 
pozwolenie na budowę …” 
  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunku udziału w następujący sposób:   
  
„w okresie ostatnich 10 lat min.  2 dokumentacji projektowych w charakterze projektanta, o 
wartości… min. 100 tyś zł brutto każda, dotyczących budowy/przebudowy/remontu obiektu 
budowlanego wpisanego do rejestru zabytków  lub podlegającego innej formie ochrony 
konserwatorskiej, na podstawie których wydane zostało pozwolenie na budowę …” 
  
Lub 
„w okresie ostatnich 5 lat min.  2 dokumentacji projektowych w charakterze projektanta, o wartości… 
min. 100 tyś zł brutto każda, dotyczących budowy/przebudowy/remontu obiektu budowlanego 
wpisanego do rejestru zabytków  lub podlegającego innej formie ochrony konserwatorskiej…” tj. bez 
pozwolenia na budowę. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ dotyczących tej kwestii. 

Jednocześnie informujemy, że dopuszczamy, że PNB dotyczące przedmiotowych dokumentacji mogło 

być uzyskane zarówno przez projektanta, jak i przez inwestora.  

Pytanie 2 



Zwracam się z prośba o określenie zakresu prac związanych z zaprojektowaniem „wystawy stałej” 
oraz jej tematyki, o której Zamawiający wspomina w OPZ. Chodzi o zaprojektowanie jej w całości, czy 
zaprojektowanie miejsca na wystawę stałą?  
 
Odpowiedź: Projekt „wystawy stałej” jest oddzielnym opracowaniem, które Zamawiający będzie 
zlecał w ramach odrębnego zadania.  
 
Pytanie 3 
 
Proszę o sprecyzowanie określenia badania UDT dot. istniejącej suwnicy. Badania dopuszczające 
urządzenie do stosowania wykonywane przez UDT powinno być wykonywane po remoncie lub 
naprawie urządzenia, czyli po pracach remontowych lub naprawczych wykonanych przez Wykonawcę 
Robót. 
 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby w dokumentacji projektowej został kompleksowo opisany 
proces, który będzie miał zostać zrealizowany podczas prowadzenia prac budowlanych, aby suwnica 
została uruchomiona i otrzymała przegląd UDT.  
 
Pytanie 4 
Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących przyłączy do budynku, po ich sprawdzeniu lub 
otrzymania warunków technicznych od gestorów sieci?  
 
Odpowiedź: W branży elektrycznej Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania istniejącego przyłącza. 
W branży sanitarnej, Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących przyłączy o ile ich stan 
techniczny jest odpowiedni.  
 
Pytanie 5 
Proszę o określenie modularnego wymiaru projektowanych kontenerów w celu określenia 
powierzchni użytkowej projektowanego budynku kontenerowego?  
 
Odpowiedź: Zamawiający do wyliczeń powierzchni przyjął moduł „kontenera” o wymiarach 6 x 2,5 m. 
Należy pamiętać, aby powierzchnia obiektu tymczasowego była dostosowana do obecnie 
obowiązujących przepisów prawa, pod względem funkcji które będą pełnić 
pomieszczenia wyszczególnione w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
 

 

 

Powyższe udzielone wyjaśnienia dokonane na podstawie art. 38 ust. 1a  uPzp stanowią 

integralną część SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców, zostaną przesłane 

wszystkim, którzy otrzymali SIWZ, zostały opublikowane zgodnie z art. 38 ust. 2  uPzp 

na stronie Zamawiającego BIP 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

/-/ 

Anna Długosz 


