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Sprawa znak: 5/I/2021 

Wygiełzów, 25 listopada 2021 r. 

Zestaw pytań i odpowiedzi  nr 4 

dot.: przetargu pn.:  Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. 
„Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – nowy oddział Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek 
Lipowiec” 

 

  
Pytanie nr 1: 
W związku z tym że PFU jest dokumentem ogólnym, nakreślającym tylko zarys planowanej przebudowy 
zwracamy się z prośba o ustanowienie że Dokumentacja Projektowa stanie się dokumentem 
nadrzędnym nad dokumentacją przetargową po uzyskaniu akceptacji inwestora. 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający potwierdza, że roboty budowlane będą realizowane na podstawie dokumentacji 
projektowej w oparciu o którą wydana zostanie decyzja Pozwolenie na budowę. Wymagania Inwestora 
w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej zostały określone w SWZ i m.in. w 
projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy) oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 
które stanowią integralną część SWZ. Zamawiający podtrzymuje zawarte w ww. dokumentach zapisy 
dotyczące wymagań w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej. 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego 
prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany treści umowy (w tym: 
katalog możliwych zmian, warunki dokonania zmian) określony zostały przez Zamawiającego w § 21 
projektowanych postanowień umowy (zał. nr 2 do SWZ – wzór umowy). 
 
 
Pytanie nr 2: 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmian względem PFU w sytuacji gdy w trakcie realizacji 
projektowania wystąpią sytuacje których nie dało się przewidzieć na etapie Przetargu lub gdy okaże 
się że PFU zawierało błędy projektowe. 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zwraca się uwagę, że Program Funkcjonalno-Użytkowy i Koncepcja Funkcjonalno-Użytkowa nie są 
dokumentacja projektową w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz.1609). 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego 
prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany treści umowy (w tym: 
katalog możliwych zmian, warunki dokonania zmian) określony zostały przez Zamawiającego w § 21 
projektowanych postanowień umowy (zał. nr 2 do SWZ – wzór umowy). 
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Pytanie nr 3: 
Zamawiający wymaga współpracy z Inżynierem Kontraktu (IK) i respektowania postanowień odrębnej 
umowy. W związku tym prosimy o udostępnienie podpisanej umowy lub Istotnych postanowień 
umowy aby Wykonawca wiedział jakie są ustalenie i mógł wkalkulować ryzyko do inwestycji.( § 3 pkt 
2. ppkt 5) 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Umowa (wzór) na pełnienie funkcji zarządzającego Inwestycją dostępna jest na stronie Zamawiającego 
w zakładce „zamówienia publiczne” pod linkiem: 
https://drive.google.com/drive/folders/108mOs2ibmeQYFs1X7MLkfg2G6fVgLKLm 
 
 
Pytanie nr 4: 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji PFU i wykonawca 
będzie mógł korzystać z tych materiałów i zmieniać je na potrzeby projektowania bez zgody autora 
projektu Koncepcji. 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający posiada pełnię praw autorskich do programu Funkcjonalno-Użytkowego i Koncepcji 
Funkcjonalno-Użytkowej, w tym prawo do korzystania z ww. dokumentów i ich modyfikacji dla potrzeb 
realizacji inwestycji bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód od autorów ww. opracowań. 
 
 
Pytanie nr 5: 
[UMOWA] §5 pkt 1. Prosimy o przekazanie Umowy o dofinansowanie aby Wykonawca mógł oszacować 
ryzyko inwestycji w oparciu o wymagania Dofinansowania względem Zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zgodnie z zapisami zawartymi w zał. nr 2 do SWZ – Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu 
podpisania umowy kopię Umowy o dofinansowanie. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wykonawcy: skan umowy o dofinansowanie publikuje się jako 
załącznik do niniejszych Odpowiedzi na pytania. 
 
 
Pytanie nr 6: 
Proszę o wskazanie po czyjej stronie będzie obowiązek konserwacji urządzeń zamontowanych na 
obiekcie w trakcie gwarancji. 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Przeglądy okresowe i konserwacja bieżąca urządzeń w zakresie i terminach określonych przez 
producentów w okresie gwarancji i rękojmi – są po stronie Inwestora (za wyjątkiem sytuacji, kiedy 
konieczność przeglądu wynika z wadliwego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę). 
 
 
Pytanie nr 7: 
Proszę o wskazanie czy Zamawiający będzie ponosił koszt materiałów eksploatacyjnych w trakcie 
trwania gwarancji. 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji i rękojmi – są po stronie Inwestora 
(za wyjątkiem sytuacji, kiedy konieczność wymiany wynika z wadliwego wykonania przedmiotu umowy 
przez Wykonawcę). 
 

https://drive.google.com/drive/folders/108mOs2ibmeQYFs1X7MLkfg2G6fVgLKLm
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Pytanie nr 8: 
18 miesięcy na realizacje ZiW jest wyjątkowo krótki. Inwestycja jest kompleksowa, obejmująca udział 
specjalistów z wielu branż. Znajduje się na terenie o trudnej geologii, względnie gęsto zabudowanej 
dla inwestycji tej rozmiarów oraz o zróżnicowanej topografii terenu (duża stroma skarpa). 
Dodatkowo wymaga uzyskania wielu uzgodnień wykraczających poza standardowe instytucje ( m. in. 
Konserwator zabytków) oraz ze względu na prestiżowy  poziom inwestycji nakłada na Zamawiającego 
i Wykonawcę bardzo szczegółowych postanowień projektowych przed przystąpieniem do realizacji 
oraz ścisłej koordynacji w trakcie. Reasumując wnioskujemy o wydłużenie terminu do minimum 24 
miesięcy ( wciąż krótki okres przy takiej inwestycji). Dla przykładu inwestycje o podobnej wielkość i 
skomplikowaniu w Krakowie z gotowym projektem maja średni czas realizacji między 20-22 miesiące. 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ dotyczące wymaganego terminu realizacji 
zamówienia. 
 
 
Pytanie nr 9: 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni. 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ dotyczące terminu składania ofert. 
 
 
Pytanie nr 10: 
W pierwotnej wersji dokumentacji Projektant przewidywał pokrycie dachu blachą. W takiej sytuacji 
kształt dachu który jest przedstawiony w projekcie był możliwy do uzyskania (liczne gęste załamania). 
Jednakże konserwator zabytku nakazał zmianę na dachówkę co Projektant zrobił ale tylko poprzez 
zmianę na rysunki elewacji i w opisie nie dostosowując dachu do technologii. Wnioskujemy o 
wyrażenie zgody na odstępstwo na etapie projektowania  dachu i dostosowania jego konstrukcji do 
możliwości materiału wskazanego w miejscowym planie oraz wskazań konserwatora lub o wskazanie 
przez projektanta istniejącego dachu który został wykonany w podobnej technologii z podobnym 
kształtem ( zdanie wykonawcy jest to tylko do wykonania w programie komputerowym). 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zwraca się uwagę, że Program Funkcjonalno-Użytkowy i Koncepcja Funkcjonalno-Użytkowa nie są 
dokumentacja projektową w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz.1609). 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego 
prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany treści umowy (w tym: 
katalog możliwych zmian, warunki dokonania zmian) określony zostały przez Zamawiającego w § 21 
projektowanych postanowień umowy (zał. nr 2 do SWZ – wzór umowy). 
 
 
Pytanie nr 11: 
Proszę o potwierdzenie że Wykonawca nie będzie miał w obowiązkach uzyskania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania terenu w celu uzyskania większej liczby miejsc parkingowych lub zmiany 
wymogu narzuconych przez Konserwatora zabytków tak jak zostało to wskazane w PFU. Jest to proces 
wieloletni, trudny i dalece wykraczający poza obowiązki Wykonawcy i powinno zostać wykonane przez 
podpisaniem umowy z Wykonawca na projekt i budowę. 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Nie wymaga się od Wykonawcy uzyskania zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Do obowiązków Wykonawcy należy, jak zaznaczono w Programie Funkcjonalno-
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Użytkowym,  uzgodnienie dokumentacji projektowej z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków (patrz: Program Funkcjonalno-Użytkowy, rozdz.I.1 „Uwarunkowania konserwatorskie”). 
 
 
 
 
 
 
Pytanie nr 12: 
Proszę o wskazanie szczegółu zakończenia dachu w miejscu przytoczonym poniżej 

 
Zdaniem Wykonawcy jest to niemożliwe do wykonania. 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Zwraca się uwagę, że Program Funkcjonalno-Użytkowy i Koncepcja Funkcjonalno-Użytkowa nie są 
dokumentacją projektową w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz.1609). 
Sporządzenie dokumentacji projektowej – jest po stronie Wykonawcy (inwestycja realizowana jest w 
trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego 
prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany treści umowy (w tym: 
katalog możliwych zmian, warunki dokonania zmian) określony zostały przez Zamawiającego w § 21 
projektowanych postanowień umowy (zał. nr 2 do SWZ – wzór umowy). Sporządzenie dokumentacji 
projektowej – jest po stronie Wykonawcy (inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj i 
wybuduj”. 
 
 
Pytanie nr 13: 
Zwracamy uwagę że klapa pokazane na rysunku poniżej będzie musiał być wyniesiona wyżej niż 
kalenica dachu. Brak tego elementu na rzutach elewacji. Prosimy o akceptacje rozwiązania lub o 
wskazanie szczegółu jak to ma wyglądać zdaniem projektanta. 
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 Odpowiedź na pytanie nr 13: 
Zwraca się uwagę, że Program Funkcjonalno-Użytkowy i Koncepcja Funkcjonalno-Użytkowa nie są 
dokumentacją projektową w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz.1609). 
Sporządzenie dokumentacji projektowej – jest po stronie Wykonawcy (inwestycja realizowana jest w 
trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 
 
 
Pytanie nr 14: 
Zgodnie z zapisami KONCEPCJI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEJ w pkt: 1.2.4 UWARUNKOWANIA W 
ZAKRESIE ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, określono sposób odprowadzenia wód 
opadowych z terenu inwestycji: 
C. Przyłącze kanalizacji deszczowej 

Z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej w rejonie lokalizacji inwestycji zaprojektowano 
zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej. Zagospodarowanie wód opadowych – wody 
opadowe z rur spustowych, wpustów oraz odwodnień liniowych poprzez osadnik piasku i separator 
substancji ropopochodnych odprowadzony zostanie do układu skrzynek retencyjno-rozsączających 

 Taki sposób zagospodarowania wód opadowych jest sprzeczny z zapisami dołączonej do dokumentacji 
przetargowej: OPINII GEOTECHNICZNEJ, w której 
w pkt 5: OCENA WARUNKÓW GEOTECHNYCH znajdują się zapisy: 

• Nie należy dopuścić do pogorszenia się właściwości gruntów (poprzez ich zawilgocenie) w 
podłożu fundamentów zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji 

• Wody opadowe powinny być odprowadzone poza obszar działki 
Zgodnie z przedstawioną dokumentacją goetechniczną, na terenie działki znajdują się grunty z bardzo 
słabą przepuszczelnością wody, dodatkowo określane jako bardzo plastyczne i mocno wysadzinowe. 
Rozsączenie wód opadowych w takim gruncie jest niewłaściwe, ponieważ zbiornik retencyjny nawet 
po krótkotrwałym deszczu ulewnym, będzie się opróżniał przez kilka tygodni – taki grunt nie jest w 
stanie odebrać wód opadowych z uwzględnionych w dokumentacji przetargowej terenów 
utwardzonych i dachów w odpowiednim czasie. Dodatkowo ze względu na właściwości plastyczne i 
wysadzinowe, odprowadzenie wody opadowej do gruntu będzie dużym zagrożeniem dla stateczności 
fundamentów budynku projektowanego oraz istniejących budynków sąsiednich, a także dla 
stateczności skarp w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. 
W związku z powyższym, w sytuacji w której nie ma możliwości odprowadzenia wód opadowych do 
sieci miejskiej, rowu lub cieku wodnego, jedynym właściwym rozwiązanym jest wykonanie szczelnego 
wybieralnego zbiornika retencyjnego na terenie inwestycji. W przypadku braku zgody Zamawiającego 
na takie rozwiązania prosimy o potwierdzenie że wykonanie sieci kanalizacji deszczowej nie jest 
obowiązkiem Wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 14: 
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Zwraca się uwagę, że Program Funkcjonalno-Użytkowy i Koncepcja Funkcjonalno-Użytkowa nie są 
dokumentacją projektową w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz.1609). 
Sporządzenie dokumentacji projektowej, także w branży sanitarnej – jest po stronie Wykonawcy 
(inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Zwraca się także uwagę, że do zakresu obowiązków Wykonawcy należy wykonanie badań 
hydrogeologicznych, które będą podstawą dla prac projektowych (zgodnie z zapisami zawartymi w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym). 
Wykonawca w swojej ofercie powinien skalkulować i uwzględnić w cenie oferty rozwiązanie określone 
w Koncepcji Funkcjonalno-Użytkowej i w Programie Funkcjonalno-Użytkowym tj.:  „Zagospodarowanie 
wód opadowych – wody opadowe z rur spustowych, wpustów oraz odwodnień liniowych poprzez 
osadnik piasku i separator substancji ropopochodnych odprowadzony zostanie do układu skrzynek 
retencyjno-rozsączających”. 
 
 
 
Pytanie nr 15: 
Zgodnie z zapisami KONCEPCJI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEJ w pkt: 1.2.4 UWARUNKOWANIA W 
ZAKRESIE ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, znajdują się zapisy określające konieczność 
przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przebiegających przez teren inwestycji: 
 A.                    Przyłącze wodociągowe 

Zaopatrzenie w wodę przewiduje się z istniejącej sieci wodociągowej poprzez projektowane 
przyłącze. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania, które wykaże projekt, należy wystąpić o 
nowe warunki przyłączeniowe do Zakładu Usług Komunalnych w Alwerni. 
Działka nr ewid. 256/2 posiada obciążenia w zakresie służebności dotyczącej przebiegu sieci 
wodociągowej w150, która wymaga przeprojektowania i przebudowy. 

B.           Przyłącze kanalizacyjne 
Przewiduje się wykonanie nowego przyłącza do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku 
zwiększenia zapotrzebowania na odprowadzanie ścieków należy wystąpić 
o nowe warunki przyłączeniowe do Zakładu Usług Komunalnych w Alwerni. 
Działka nr ewid. 256/2 posiada obciążenia w zakresie służebności dotyczącej przebiegu sieci 
kanalizacyjnej k150, która wymaga przeprojektowania i przebudowy. 

 Na załączonych do dokumentacji przetargowej mapach nie ma w ogóle naniesionej sieci 
kanalizacyjnej, przebiegającej w obszarze wskazanej działki, a na planie instalacji dołączonym do 
opracowania części sanitarnej, nie zaznaczono zakresu planowanych przekładek sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej. Proszę o przedstawienie planu zagospodarowania terenu, z zaznaczonym rzeczywistym 
przebiegiem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze inwestycji oraz wskazania 
trasy koniecznych do wykonania przekładek tych sieci. 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Zwraca się uwagę, że Program Funkcjonalno-Użytkowy i Koncepcja Funkcjonalno-Użytkowa nie są 
dokumentacja projektową w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz.1609). 
Sporządzenie dokumentacji projektowej, także w branży sanitarnej – jest po stronie Wykonawcy 
(inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Zwraca się także uwagę, że do zakresu obowiązków Wykonawcy należy m.in. wykonanie badań 
hydrogeologicznych, które będą podstawą dla prac projektowych (zgodnie z zapisami zawartymi w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym) oraz pozyskanie/sporządzenie mapy do celów projektowych 
(patrz np. Program Funkcjonalno-Użytkowy rozdz. I. 2.1.). 
Zamawiający wraz z SWZ (patrz: załącznik nr 10 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego) opublikował 
Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z dnia 05.08.2020 r. wydane przez Zakład 
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Usług Komunalnych sp. z o.o. w Alwerni, z którymi Wykonawca składający ofertę w postępowaniu 
przetargowym powinien się zapoznać. 
 
 
Pytanie nr 16: 
Proszę o wyjaśnienie czy załączona dokumentacja została zaktualizowana o informacje, które 
zamawiający uzyskał w trakcie rozstrzygania przetargu „Opracowanie dokumentacji projektowej dla 
zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego 
oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem 
nadzorów autorskich”. I które spowodowały że przetarg należało unieważnić . ( wyjaśnienia z dnia 
23.09.2021 zamieszczone na http://mnpe.pl/zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania/ 
Odpowiedź na pytanie nr 16: 
Zamawiający wykorzystał w opisie przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wybudowanie 
Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni (tryb: zaprojektuj i wybuduj) informacje pozyskane w 
trakcie wcześniej prowadzonego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji 
przetargowej (unieważnionego w dniu 23.09.2021 r.) i uwzględnił nowe uwarunkowania realizacji 
zamówienia. 
 
 
Pytanie nr 17: 
Proszę o wskazanie które dokumenty na stronie postepowania odnoszą się do przetargu lub o 
wskazanie dokładnego adresu postepowania. Na jednej stronie wrzucane są informacje o remoncie w 
Zamku oraz o budowie muzeum. Czy postepowania maja jakiś wspólny SWZ? 
Odpowiedź na pytanie nr 17: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie SWZ i ogłoszeniem o zamówieniu strona internetowa 
prowadzonego postępowania to http://mnpe.pl/zamowienia-publiczne/). Na stronie tej udostępniane 
są zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia. Wykonawcy powinni dołożyć należytej staranności żeby 
zapoznawać się z dokumentami dotyczącymi interesującego ich postępowania przetargowego. Każde 
postępowanie prowadzone przez Zamawiającego ma odrębną nazwę i znak sprawy. Zamawiający 
zwraca uwagę, iż dokumentacja oraz wszelkie informacje dotyczące niniejszego postepowania 
opatrzone są następującym znakiem sprawy/numerem referencyjnym:  5/I/2021 oraz jego 
nazwą: Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Muzeum 
Pożarnictwa w Alwerni – nowy oddział Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek 
Lipowiec”. Zamawiający odpowiada, że postępowanie na wykonanie robót budowlanych w formule 
„zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – nowy oddział Muzeum 
Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec” jest odrębnym postępowaniem od prowadzonego 
postępowania na "Przebudowę, renowację i konserwację Zamku Lipowiec. Znak postępowania 
4/I/2021).    
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