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ZP-PN.1.2020 
 
 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, 
INFORMACJA O ZMIANACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-PN.1.2020 prowadzonego  
  w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Stworzenie  
  infrastruktury dostępowej i technicznej poprzez budowę izolowanych miejsc  
  postojowych statków powietrznych na terenie ekspozycji plenerowej Muzeum Sił  
  Powietrznych w Dęblinie” 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą 
Pzp” Zamawiający informuje o wpłynięciu zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, udziela wyjaśnień oraz informuje o zmianie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu. 

 
1. Treść zapytania: 

W SIWZ został wskazany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.11.2020 r  

– który jest w ocenie Wykonawcy terminem nie możliwym do dotrzymania. 

Harmonogram czynności zgodnie z zapisami SIWZ wygląda następująco: 

a) Termin złożenia ofert 14.10.2020 r. 

b) Termin podpisania umowy – najwcześniej może to być 20.10.2020 r. 

c) Zgodnie z zapisami umowy rozpoczęcie prac może nastąpić po przekazaniu placu 

budowy (Wykonawca nie doczytał w jakim terminie ma zostać przekazany plac 

budowy). 

d) Dodatkowo przed każdym wbudowaniem materiału na 7 dni wcześniej Wykonawca 

ma złożyć Wniosek materiałowy o akceptację Inspektora Nadzory lub 

Zamawiającego. 

e) Zakończenie prac zgodnie z zapisami umowy rozumie się jako dokonanie odbioru 

końcowego wraz z przekazaniem wszystkich wymaganych dokumentów. 

f) Odbiór końcowy zgodnie z zapisami umowy zostanie wykonany w terminie 7 dni 

roboczych - czyli z kompletowaniem dokumentacji powykonawczej 2 tygodnie. 

Po sumowaniu wszystkich terminów umownych okazuje się , ze na realizację zadania 

zostało 13 dni roboczych. Z uwagi na zakres i specyfikę prac do wykonania w tym 

technologię wykonywania nawierzchni betonowych – jest to termin nie możliwy do 

zachowania. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu 

realizacji o realny czas uwzględniający specyfikę i technologię wykonywanych robót. 
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Wyjaśnienie: 

Zamówienie to jest finansowane z budżetu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ze 
środków finansowych w ramach przyznanej dotacji celowa przyznanej przez Ministra 
Obrony Narodowej za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury  
i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Ze względu na konieczność 
wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji w 2020 roku, Zamawiający 
przyjął jako termin realizacji zadania 30.11.2020 r. Podkreślić należy, że przedmiot 
zamówienia nie obejmuje wykonania całego zakresu opisanego w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót, a tylko jego część, tj. wykonanie izolowanych miejsc 
postojowych opisanych w dokumentacji projektowej w pkt. 4.2, 5.3 oraz oznaczonych  
w projekcie budowlanym na planie sytuacyjnym pod numerem 2. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy niezwłocznie 
po podpisaniu umowy. Dokumentację materiałową do zatwierdzenia przez 
Zmawiającego, Wykonawca może złożyć w dniu podpisania umowy, a termin na 
zatwierdzenie materiałów określony w umowie jest maksymalnym terminem,  
jaki Zamawiający zastrzega sobie na weryfikację wniosków o zatwierdzenie materiałów. 
Zamawiający podtrzymuje termin wykonania przedmiotu zamówienia określony  
w ogłoszeniu o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we 
wzorze umowy. 

 
2. Treść zapytania: 

Na planie sytuacyjnym, projektu budowlanego naniesiona jest remontowana i nowo 

budowana instalacja deszczowa i kanalizacyjna ze zbiornikami na deszczówkę. Pytanie: 

czy instalacja deszczowa i kanalizacyjna została zlecona w oddzielnej ofercie 

przetargowej? Czy należy ją wycenić w ramach oferty branży budowlanej?  

W otrzymanym przedmiarze nie ma tego zakresu robót. 

 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania całego 
zakresu opisanego w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, a tylko jego część, 
tj. wykonanie izolowanych miejsc postojowych opisanych w dokumentacji projektowej  
w pkt. 4.2, 5.3 oraz oznaczonych w projekcie budowlanym na planie sytuacyjnym pod 
numerem 2. W związku z powyższym również wykonanie instalacji kanalizacji 
deszczowej nie wchodzi w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia. Pozostały zakres 
ujęty w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót, a nie ujęty do realizacji  
w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym również instalacja kanalizacji 
deszczowej jest przewidziany do realizacji w przyszłości, w ramach odrębnego 
zamówienia. 

 
3. Treść zapytania: 

Zakres robót obejmuje wykonanie izolowanych miejsc postojowych opisanych  

w dokumentacji projektowej w pkt. 4.2, 5.3 oraz oznaczonych w projekcie budowlanym 

na planie sytuacyjnym pod numerem 2, o wymiarach 77.2 m x 18 m, o nawierzchni 

betonowej z płyt wielootworowych typu IOMB. Proszę o potwierdzenie czy wymiary  

w dokumentacji projektowej określone w pkt. 4.2 i 5.3 i dokumentacji wykonawczej  

– projekt budowlany oraz przedmiarze są prawidłowe i aktualne. 

 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że właściwe wymiary izolowanych miejsc postojowych zostały 
ujęte w dokumentacji projektowej w pkt. 4.2, 5.3 w projekcie budowlanym na planie 
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sytuacyjnym pod numerem 2. Wymiary miejsc postojowych zgodnie z dokumentacją 
wynoszą  

 
4. Treść zapytania: 

Pkt 3.3 ppkt. 1) SIWZ wskazuje jako przedmiot zamówienia wykonanie miejsc 

postojowych oznaczonych na planie sytuacyjnym pod numerem 2 o wymiarach 77,2 m x 

18 m, jednak wymiary takie posiada ekspozycja „pas startowy", a nie izolowane 

stanowiska postojowe. Prosimy o wyjaśnienie, czy przedmiot zamówienia obejmuje 

wykonanie izolowanych stanowisk postojowych, czy ekspozycji „pas startowy". 

 

Wyjaśnienie: 

Zakres przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie izolowanych miejsc 
postojowych w ilości 2 szt., opisanych w dokumentacji projektowej w pkt. 4.2, 5.3 oraz 
oznaczonych w projekcie budowlanym na planie sytuacyjnym pod numerem 2. Zgodnie 
z dokumentacją projektową wymiary izolowanych miejsc postojowych o nawierzchni 
betonowej wykonanej z płyt ażurowych wynoszą odpowiednio długość – 34,0 m, 
szerokość – 24,0 m (wspólny wał dzielący stanowiska). 

 
5. Treść zapytania: 

Ten sam ppkt. wskazuje, że w zakresie zamówienia nie znajduje się wykonanie ukryć  

w obwałowaniu. Prosimy o informację, czy oznacza to, że w ramach zamówienia 

Wykonawca powinien wykonać obwałowania tak jakby miało nie być tych ukryć? 

 

Wyjaśnienie: 

Zgodnie z zapisami pkt. 3.3 ppkt. 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać izolowane miejsca 
postojowe bez ukryć w obwałowaniu. 

 
6. Treść zapytania: 

Czy przedmiot zamówienia obejmuje również przemieszczenie mających się znajdować 

na miejscach postojowych eksponatów? 

 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający przed przekazaniem terenu budowy, we własnym zakresie przemieści 
eksponaty znajdujące się na terenie budowy kolidujące z budową izolowanych miejsc 
postojowych oraz we własnym zakresie umieści eksponaty w miejscach docelowych,  
po wykonaniu miejsc postojowych. 

 
7. Treść zapytania: 

Prosimy o szczegółowe wskazanie które pozycje przedmiaru robót należy wycenić  

i które roboty wchodzą w przedmiot zamówienia. 

 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt. 3.3 ppkt. 2 „Szczegółowy zakres 
robót zawiera dokumentacja projektowa – Załącznik nr 8 do SIWZ oraz specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiar robót 
stanowi element pomocniczy do obliczenia ceny oferty – Załącznik nr 10 do SIWZ”. 
Izolowane stanowiska postojowe zostały szczegółowo opisane w dokumentacji 
projektowej w pkt. 4.2, 5.3 oraz oznaczone w projekcie budowlanym na planie 
sytuacyjnym pod numerem 2. W przedmiarze robót stanowiącym element pomocniczy 
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do wyceny, roboty związane z wykonaniem izolowanych stanowisk postojowych zostały 
opisane w rozdziale nr 2. 

 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 4. Zamawiający wprowadza zmiany w treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu,  
jak niżej: 
 
1. W pkt. 3.3 ppkt. 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zapis o treści: 

„Zakres robót obejmuje wykonanie izolowanych miejsc postojowych opisanych  
w dokumentacji projektowej w pkt. 4.2, 5.3 oraz oznaczonych w projekcie budowlanym 
na planie sytuacyjnym pod numerem 2, o wymiarach 77,2 m x 18 m, o nawierzchni 
betonowej, w tym w szczególności: 
a)  Wykonanie korytowania. 
b)  Wykonanie zagęszczeń. 
c)  Wykonanie podbudów z kruszyw naturalnych. 
d)  Wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych typu IOMB. 
e) Plantowanie skarp i korony nasypów, dna wykopów, darniowanie oraz  
 humusowanie skarp. 
f)  Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i badań. 
g) Zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy. 
h)  Obsługa geodezyjną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej  
 powykonawczej w 3 egz. dla Zamawiającego. 
UWAGA: Zakres niniejszego zamówienia obejmuje tyko i wyłącznie wykonanie 
izolowanych miejsc postojowych bez ukryć w obwałowaniu, nie obejmuje pozostałych 
elementów zagospodarowania terenu opisanych w dokumentacji.” 

 
otrzymuje brzmienie: 

 
„Zakres robót obejmuje wykonanie izolowanych miejsc postojowych opisanych  
w dokumentacji projektowej w pkt. 4.2, 5.3 oraz oznaczonych w projekcie budowlanym 
na planie sytuacyjnym pod numerem 2,  w ilości 2 szt. o wymiarach długość – 34,0 m, 
szerokość – 24,0 m (wspólny wał dzielący stanowiska), o nawierzchni betonowej, w tym 
w szczególności: 
a)  Wykonanie korytowania. 
b)  Wykonanie zagęszczeń. 
c)  Wykonanie podbudów z kruszyw naturalnych. 
d)  Wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych typu IOMB. 
e) Plantowanie skarp i korony nasypów, dna wykopów, darniowanie oraz  
 humusowanie skarp. 
f)  Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i badań. 
g) Zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy. 
h)  Obsługa geodezyjną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej  
 powykonawczej w 3 egz. dla Zamawiającego. 
UWAGA: Zakres niniejszego zamówienia obejmuje tyko i wyłącznie wykonanie 
izolowanych miejsc postojowych bez ukryć w obwałowaniu, nie obejmuje pozostałych 
elementów zagospodarowania terenu opisanych w dokumentacji.” 

 
2. W § 3 ust. 2 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zapis o treści: 
„Zakres robót obejmuje wykonanie izolowanych miejsc postojowych opisanych  
w dokumentacji projektowej w pkt. 4.2, 5.3 oraz oznaczonych w projekcie budowlanym 
na planie sytuacyjnym pod numerem 2, o wymiarach 77,2 m x 18 m, o nawierzchni 
betonowej, w tym w szczególności: 
a)  Wykonanie korytowania. 
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b)  Wykonanie zagęszczeń. 
c)  Wykonanie podbudów z kruszyw naturalnych. 
d)  Wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych typu IOMB. 
e) Plantowanie skarp i korony nasypów, dna wykopów, darniowanie oraz  
 humusowanie skarp. 
f)  Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i badań. 
g) Zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy. 
h)  Obsługa geodezyjną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej  
 powykonawczej w 3 egz. dla Zamawiającego. 
UWAGA: Zakres niniejszego zamówienia obejmuje tyko i wyłącznie wykonanie 
izolowanych miejsc postojowych bez ukryć w obwałowaniu, nie obejmuje pozostałych 
elementów zagospodarowania terenu opisanych w dokumentacji.” 

 

otrzymuje brzmienie: 
 

„Zakres robót obejmuje wykonanie izolowanych miejsc postojowych opisanych  
w dokumentacji projektowej w pkt. 4.2, 5.3 oraz oznaczonych w projekcie budowlanym 
na planie sytuacyjnym pod numerem 2,  w ilości 2 szt. o wymiarach długość – 34,0 m, 
szerokość – 24,0 m (wspólny wał dzielący stanowiska), o nawierzchni betonowej, w tym 
w szczególności: 
a)  Wykonanie korytowania. 
b)  Wykonanie zagęszczeń. 
c)  Wykonanie podbudów z kruszyw naturalnych. 
d)  Wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych typu IOMB. 
e) Plantowanie skarp i korony nasypów, dna wykopów, darniowanie oraz  
 humusowanie skarp. 
f)  Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i badań. 
g) Zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy. 
h)  Obsługa geodezyjną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej  
 powykonawczej w 3 egz. dla Zamawiającego. 
UWAGA: Zakres niniejszego zamówienia obejmuje tyko i wyłącznie wykonanie 
izolowanych miejsc postojowych bez ukryć w obwałowaniu, nie obejmuje pozostałych 
elementów zagospodarowania terenu opisanych w dokumentacji.” 

 
3. W pkt. 3.13 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zapis o treści: 

„Finansowanie zamówienia: 

Zamówienie to jest finansowane z budżetu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie  
ze środków finansowych w ramach przyznanej dotacji celowej na modernizację  
i rozbudowę systemu telewizji dozorowej wraz z iluminacją terenu na ekspozycji 
plenerowej. Dotacja celowa została przyznana przez Ministra Obrony Narodowej za 
pośrednictwem Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa 
Obrony Narodowej.” 

 
otrzymuje brzmienie: 

 
„Finansowanie zamówienia: 

Zamówienie to jest finansowane z budżetu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie  
ze środków finansowych w ramach przyznanej dotacji celowej na modernizację  
wystawy plenerowej – przyjęcie do kolekcji, transport, konserwacja i adaptacja do celów 
wystawienniczych eksponatów muzealnych. Dotacja celowa została przyznana przez 
Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Edukacji, 
Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.” 
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4. W pkt. 12.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zapis o treści: 
„Oferty należy składać na adres lub w siedzibie Zamawiającego: Muzeum Sił  
Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, w sekretariacie do dnia 
14.10.2020 r. do godz. 10:00.” 

 
otrzymuje brzmienie: 

 
„Oferty należy składać na adres lub w siedzibie Zamawiającego: Muzeum Sił  
Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, w sekretariacie do dnia 
15.10.2020 r. do godz. 10:00.” 

 
5. W pkt. 12.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zapis o treści: 

„Miejsce i termin otwarcia ofert: Muzeum Sił Powietrznych Dęblin, ul. Lotników  
Polskich 1, 08-530 Dęblin, Aula, dnia 14.10.2020 r. o godz. 10:30.” 

 
otrzymuje brzmienie: 

 
„Miejsce i termin otwarcia ofert: Muzeum Sił Powietrznych Dęblin, ul. Lotników  
Polskich 1, 08-530 Dęblin, Aula, dnia 15.10.2020 r. o godz. 10:30.” 

 
Uzasadnienie zmiany treści SIWZ: 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynika z rozbieżności 
dotyczących wymiarów izolowanych miejsc postojowych opisanych w dokumentacji 
projektowej w pkt. 4.2, 5.3 oraz oznaczonych w projekcie budowlanym na planie sytuacyjnym 
pod numerem 2, w stosunku do wymiarów podanych w SIWZ oraz we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ oraz z omyłkowo wpisanej nazwy dotacji celowej 
stanowiącej źródło finansowania zadania.  

Z uwagi na to, iż zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest 
zmianą istotną w rozumieniu art. 12 a ust. 2 ustawy Pzp, powodującą zmianę treści 
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający stosownie do art. 12 a ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp 
przedłuża termin składania ofert do dnia 15.10.2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  

Waldemar Strigl – Specjalista ds. zamówień publicznych 

tel. 261-519-450, e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl 


