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Dot.: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego pn.: Wykonanie, 

zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w 

Katowicach dla zadania pn. Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności 

kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. 

 

Nr sprawy: SCWiS/5/2020 

 

 

Odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące 

ww. zamówienia publicznego oraz zmiana SIWZ 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od 

uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej 

zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami: 

 

Pytania z dnia 07.12.2020 r. 

 
Pytanie 1. Jaki jest typ czołgu, który wykonawca ma wprowadzić na ekspozycję? Jakie elementy 

ma wykonawca z niego wymontować? Jaka jest obecna masa czołgu? Jaka jest wytrzymałość 

stropu w miejscu, w którym czołg ma stanąć? Którędy wykonawca ma wprowadzić czołg do 

budynku? 

 

Odpowiedź: 

Czołg typu T-55. Wykonawca ma wymontować elementy niewidoczne z zewnątrz i nie naruszające 

konstrukcji czołgu tak, aby zredukować jego masę poniżej 18 ton. Obecna masa wynosi około 30 ton. 

W miejscu, w którym stanąć ma czołg, w ramach trwających robót budowlanych wykonana zostanie 

konstrukcja stalowa wzmacniająca strop, mająca wytrzymać docelową masę czołgu 18 ton. Do 

budynku czołg ma zostać wprowadzony przez otwór w ścianie zewnętrznej budynku. 

 

 

Pytanie 2. Czy dysponujecie Państwo pełnym floorplanem ekspozycji, zawierającym wszystkie 

ekspozytory dla całego piętra na jednym rzucie? Jeśli tak, prosimy o załączenie takich plików do 

dokumentacji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje rzutem zawierającym wszystkie ekspozytory dla całego piętra.   

 

Pytanie 3. W ramach dokumentacji projektowej nie znaleźliśmy scenariusza ekspozycji. Prosimy 

o wskazanie, gdzie w dokumentacji się on znajduje lub o uzupełnienie dokumentacji o 

scenariusz. 

 

Odpowiedź: 

Projekt wykonawczy nie zawiera scenariusza ekspozycji w postaci wyseparowanego dokumentu. 

Zapoznanie się ze scenariuszem wymaga przeanalizowania całej dokumentacji projektowej. 
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Pytanie 4. Prosimy o wskazanie (graficzne lub w formie listy) elementów zawartych w projekcie 

wystawy, które są wykonywane przez wykonawcę budowlanego. Potrzebne jest to do wykonania 

prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca remontu budynku zobowiązany jest do przygotowania przestrzeni objętych wystawą oraz 

towarzyszących do etapu zakończonego odbiorem budynku i pozwoleniem na użytkowanie (zakres 

prac określony osobnym zamówieniem). Projekt budowlany uwzględnia wytyczne projektanta 

wystawy i inwestora, co do sposobu wykończenia i przygotowania przestrzeni dla wykonawcy 

wystawy (np. wymurowanie niektórych ścian działowych, poszerzenie otworów drzwiowych).  

 

Na załączonych rysunkach zaznaczono elementy budowlane, które wykona wykonawca robót 

budowlanych (kolor czarny) oraz te, których wykonanie należy do zadań wykonawcy wystawy (kolor 

zielony). Wszelkie inne elementy zawarte w dokumentacji projektowej, m.in. wykonanie instalacji 

zasilającej i sygnałowej, wykończenie ścian, stropów i posadzek, opracowanie i montaż wyposażenia 

itd. należą do zadań wykonawcy wystawy. 

 

 


