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  Warszawa, dnia 19.03.2020 r. 
 
           
                                                                                                                     WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych polegających na  wykonaniu remontu dachu 
budynku dawnej Słodowni zlokalizowanego przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 7 w Warszawie 
 
Znak sprawy KF.AZ.2401.3.JM.2020 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na 
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 
Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 
 
Pytanie 1: 
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, należy przewidzieć 

demontaż oraz ponowne wykonanie warstw istniejącego pokrycia dachowego. Prosimy o informację czy 

zdemontowaną dachówkę należy poddać utylizacji czy należy odłożyć na paletach w sposób 

niepowodujący uszkodzenia dachówek oraz przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora? Proszę o 

uszczegółowienie czynności. 

Odpowiedź: 

Zdemontowaną dachówkę należy odłożyć na paletach w sposób niepowodujący uszkodzenia dachówek 

oraz przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

 
Pytanie 2: 
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, należy wykonać 

prace budowlane - polegające na wykonaniu nowej instalacji odgromowej. Pod powierzchnią terenu należy 

przewidzieć wykonanie uziomu otokowego. Powyższa czynność nakłada konieczność wykonania robót 

ziemnych czy w związku z powyższym należy przewidzieć stały nadzór archeologiczny w trakcie 

prowadzenia robót ziemnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje stałego nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych, prowadzonego przez 

archeologa spełniającego wymagania Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 

r., posiadającego techniczną zdolność do eksplorowania i wykonania przepisowej  dokumentacji 

ewentualnych odkryć.  

Pytanie 3: 
Proszę o informację czy Inwestor wymaga zabezpieczenia podłóg w budynku na wszystkich 

kondygnacjach? Proszę o podanie dopuszczalnych metod zabezpieczenia podłóg dla tego obiektu mając 

na uwadze występowanie siedlisk nietoperzy pod podłogą? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że czynne siedliska nietoperzy zostały wykluczone w ramach przeprowadzonego 

przez niego badania. Zabezpieczenie podłóg dotyczy ciągów komunikacyjnych, zwłaszcza schodów, ale 

także miejsc narażonych na uszkodzenia spowodowane transportem ludzi, narzędzi, materiałów 

budowlanych itp., zatem: należy zastosować kładki nad wszelkimi przeszkodami, np. progami (także 

wejściowym), płyty OSB na schodach, pilśniowe (np.) na ścianach ciągów komunikacyjnych pionowych i 

poziomych klatek schodowych; miejscowo, lokalnie zabezpieczyć strefy pracy, a nie całe powierzchnie 

(chyba, że tego wymaga organizacja pracy). W razie wystąpienia zagrożeń - należy na bieżąco 

dostosowywać zakres ochrony obiektu przed zniszczeniami. 

 
Pytanie 4: 
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, należy w pierwszym 

etapie prac, przed przystąpieniem do działań opisanych w pkt. 1-20 należy sporządzić: inwentaryzację, 

dokumentację i uzgodnić z zamawiającym programy prac w obrębie każdego drewnianego elementu 

konstrukcyjnego w obrębie zabytkowej więźby, w razie konieczności - zabezpieczając jego dalsze trwanie 

do czasu, kiedy zostanie objęty uzgodnionymi pracami. W trakcie prowadzonych prac należy bezwzględnie 

realizować poniższe zalecenia konserwatorskie. W związku z powyższym przedmiot zamówienia przyjmuje 

charakter prac projektowych a dopiero później wykonawczych. Proszę o informację czy należy w wycenie 

przyjąć obowiązek sporządzenia dokumentacji projektowej oraz  konserwatorskiej przez osobę z 

uprawnieniami budowlanymi lub architektonicznymi do projektowania w odpowiedniej specjalności? 

Proszę o określenie jaki warunki powinna spełniać jednostka projektowa przygotowująca dokumentację 

przed rozpoczęciem prac? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie znajduje przesłanek do traktowania  inwentaryzacji, dokumentacji i uzgodnienia  

programu prac w obrębie każdego drewnianego elementu konstrukcyjnego jako prac projektowych. 

Wszystkie rodzaje robót zostały ujęte w projekcie budowlanym. Należy tylko uzgodnić ich zakres, oraz 

uwzględnić sporządzanie Dokumentacji Konserwatorskiej przez technologa drewna o specjalizacji 

konserwacja drewna zabytkowego - opisowej oraz fotograficznej - jako jednego z elementów poprawnego 

przebiegu procesu naprawy więźby w budynku słodowni.  

Pytanie 5: 
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, należy podczas prac 

remontowych należy zabezpieczyć siedliska zwierząt, zwłaszcza gniazda nietoperzy, które mogą być 

zlokalizowane także pod płytami pilśniowymi podłóg. Proszę o informację czy w wycenie oraz w trakcie 

prowadzenia prac należy wycenić stosowne opinie oraz stałe nadzory ornitologa oraz chiropterologa? Czy 

w wycenie należy przewidzieć przeprowadzenie ewentualnych odstępstw jakie będą wynikać z opinii 

ornitologa i chiropterologa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że czynne siedliska nietoperzy zostały wykluczone w ramach przeprowadzonego 

przez niego badania. Wątpliwości ujawnione w trakcie prac będą rozstrzygane przez komisję składającą się 

z przedstawicieli Zamawiającego (w tym ornitologa) oraz przedstawicieli Wykonawcy.  

Pytanie 6: 
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, na czas remontu - 

zalecana jest tymczasowa instalacja odgromowa. Prosimy o jednoznaczną informację czy należy wycenić 

wykonanie tymczasowej instalacji odgromowej oraz czy należy wykonać projekt przedmiotowej instalacji 

przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wymaga, żeby projekt tymczasowej instalacji odgromowej był wykonany przez projektanta z 

odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Prace związane z tym elementem robót  należy wycenić.  

Pytanie 7: 
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, należy przy 

zastosowaniu impregnacji ochronnej drewna, należy rozpoznać działanie środka, możliwości przesycania 

drewna oraz wskazania techniczne do jego stosowania. Prosimy o informację czy w wycenie należy 

przewidzieć przeprowadzenie badań laboratoryjnych w odpowiednich jednostkach certyfikujących? Jakie 

jednostki certyfikujące rekomenduje Inwestor? 

Odpowiedź: 

Rozpoznania działania środka impregnującego, możliwości przesycania drewna oraz wskazania techniczne 

do jego stosowania należą do kompetencji technologa drewna o specjalizacji konserwacja drewna 

zabytkowego i nie wymagają badań laboratoryjnych. Metody oraz środki wskazane przez technologa 

drewna o specjalizacji konserwacja drewna zabytkowego podlegają konsultacji jedynie z Nadzorem 

Inwestorskim oraz projektantem. 

Pytanie 8: 
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, należy stosować 

powłoki ogniochronne nie powodujące przebarwień drewna oraz korozji metalu, dedykowane do 

zabytkowych więźb drewnianych, zgodne z klasami zagrożenia drewna (I, II, III). Tylko konieczne do 

zachowania odporności ogniowej w danym przedziale oraz przyjętych kryteriach odporności. Prosimy o 

podanie do jakiej klasy odporności pożarowej należy zabezpieczyć elementy drewniane? W dokumentacji 

projektowej brak informacji w tym zakresie. Prosimy o informację czy w wycenie należy przewidzieć 

wykonanie opinii przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych? 

Odpowiedź: 

Jeżeli nie ma podanej klasy odporności pożarowej, to należy zabezpieczyć elementy drewniane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie- Dz.U. 2019.0.1065 

Pytanie 9: 
Prosimy o podanie dopuszczalnego sposobu zabezpieczenia przeciwpożarowego stalowego obwodowego 

wieńca? W projekcie brak informacji. Prosimy o podanie do jakiej klasy odporności pożarowej należy 

zabezpieczyć elementy? 

Odpowiedź: 

Jeżeli nie ma podanej klasy odporności pożarowej, to należy zabezpieczyć elementy zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie- Dz.U. 2019.0.1065. Wytyczne zostały podane w OPZ. 

Pytanie 10: 
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr1 do SIWZ, należy uwzględnić 

dodatkowe prace projektowe wzmocnień belek, nie uwzględnione w projekcje, a mogące wyniknąć z 

bieżących prac remontowych/konserwatorskich. Należy zawsze dokonywać bieżącej oceny stanu 

technicznego elementów konstrukcyjnych oraz przeprowadzać wytyczne analizy wytrzymałościowe. 

Prosimy o informację czy w wycenie należy przewidzieć stały nadzór projektanta (konstruktora) 

posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wymaga stałego nadzoru konstruktora ze strony Wykonawcy. Wezwanie konstruktora 

należy do kompetencji technologa drewna o specjalizacji konserwacja drewna zabytkowego. Metody oraz 

środki wskazane w wyniku takich konsultacji przez Wykonawcę  podlegają uzgodnieniu jedynie z 

Nadzorem Inwestorskim oraz projektantem. 

Pytanie 11: 
Z uwagi na duży stopień korozji trzonów kominowych w projekcie oraz opisie przedmiotu zamówienia 

należy wykonać prace naprawcze elementów murowych. Prosimy o informację czy w wycenie należy 

przewidzieć naprawę trzonów od poziomu piwnicy do elementów wychodzących ponad dach? Prosimy o 

określenie w jakim zakresie należy przeprowadzić przedmiotowe prace? Prosimy o informację czy części 

kominów od poziomu poddasza do części wychodzącej ponad dach należy rozebrać i odmurować? Brak 

informacji w projekcie oraz specyfikacji. 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć wariant naprawy całego trzonu kominowego i  rozbiórki , odmurowania części od poziomu 

kominów poddasza. Jeżeli w trakcje prac nie będzie to konieczne strony skorygują pozycje kosztorysu, o 

którym mowa w pkt13. . 

Pytanie 12: 
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, należy przewidzieć 

prace wzmacniające należy wykonać tak aby drewno posiadało właściwości odpowiadające klasie co 

najmniej C24. Celem potwierdzenia przyjętych założeń zaleca się wykonanie indywidualnych badań 

drewnianych elementów po wzmocnieniu strukturalnym. Prosimy o potwierdzenie że w wycenie należy 

przewidzieć przeprowadzenie badań wytrzymałościowych? Przedmiotowe badania wykonywane są jedynie 

w laboratoriach wytrzymałości materiałów. Prosimy o informację czy elementy poddane wzmocnieniom 

należy przewieźć do laboratorium w celu wykonania indywidualnych badań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga przewożenia elementów poddanych wzmocnieniu do laboratorium.  Zakres i 

skuteczność wzmocnienia  określa technologa drewna o specjalizacji konserwacja drewna zabytkowego. 

Metody oraz środki wskazane przez technologa drewna o specjalizacji konserwacja drewna zabytkowego 

podlegają konsultacji jedynie z Nadzorem Inwestorskim oraz projektantem. Standard powyższy jest 

określany in situ a parametry ustala technolog drewna o specjalizacji konserwacja drewna zabytkowego  

badając materiał drzewny pod względem jakości, wymiarów, oraz jego wilgotności. Powyższy standard nie 

wymaga potwierdzania laboratoryjnego,  

Pytanie 13: 
W nawiązaniu do zapisów IPU prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter 

ryczałtowy. Pozostałe zapisy IPU, a w szczególności te dotyczące możliwości dokonywania dowolnych 

rezygnacji z poszczególnych elementów zamówienia przez Zamawiającego oraz konieczności dostarczania 

kosztorysów stoją w sprzeczności z ideą wynagrodzenia ryczałtowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Złożenie kosztorysów ofertowych 

(wymagane wyłącznie od Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia, po 

zawarciu tej umowy) nie stoi w sprzeczności z obowiązującym charakterem wynagrodzenia a jest 

niezbędne, np. w sytuacji  zlecenia zamówień uzupełniających lub rezygnacji z części prac. 

Pytanie 14: 
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, należy zorganizować 

zaplecze budowy. Prosimy o informację czy w ramach zaplecza budowy należy zorganizować zaplecze 

budowy na potrzeby narad koordynacyjnych z Inwestorem i Nadzorem Inwestorskim oraz czy Inwestor 
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wymaga zorganizowania pomieszczeń biurowych oraz socjalnych dla Inżyniera Kontraktu? Prosimy o 

podanie parametrów zaplecza jakie należy wycenić na potrzeby Inwestora oraz Nadzoru Inwestorskiego. 

Prosimy o podanie jakie elementy wyposażenia powinny wchodzić w ramach zaplecza dla Inwestora oraz 

Nadzoru Inwestorskiego do przedmiotu zamówienia i jakie należy wycenić. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie wymaga od Wykonawcy  zabezpieczenia przestrzeni do narad koordynacyjnych. 

Inwestor nie wymaga żadnych elementów wyposażenia zaplecza dla potrzeb własnych oraz potrzeb 

Nadzoru Inspektorskiego. Zamawiający wymaga stałej obecności Kierownika Budowy na placu budowy w 

trakcie wykonywania robót.  Zamawiający wymaga stałej obecności  konserwatora drewna zabytkowego w 

trakcie wykonywania prac przy zabytkowych elementach drewnianych. Zamawiający wymaga stałej 

obecności archeologa w trakcie prowadzenia prac ziemnych.  
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