
 

Słupsk, dnia 25 kwietnia 2022 r. 

Zamawiający: 

Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 

Reprezentowane przez pełnomocnika: 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 

Dotyczy postępowania pod nazwą: 
 „Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne  
i turystyczne” 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
numerem  2022/BZP 00117373 dnia 11.04.2022 r. 
 

Wyjaśnienie treści SWZ, zmiana SWZ  i przedłużenie terminu składania ofert 

 

I. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)., zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 

Treść zapytania: 
  

Czy w ofercie należy uwzględnić cenę dźwigu elektrycznego. Jeśli tak to proszę o wytyczne do 

wyceny dźwigu. Jaki jest projektowany współczynnik przenikania ciepła dla płyty  

termoizolacyjnej gr. 12cm do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku Spichlerza. 

 

Odpowiedź: 

 

W ofercie należy uwzględnić cenę dźwigu elektrycznego. 
Dźwig elektryczny bez maszynowni. Wymiary kabiny: 120x230 cm; drzwi 110;udźwig 120 
kg;wykończenie;ściany z blachy nierdzewnej satynowej, posadzka wykładzina PCV, 
oświetlenie LED. 
Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt izolacyjnych mineralnych stosowanych jako 
izolacja wewnętrzna ścian zewnętrznych &=0,040* W/(mK). 
 

II. Treść zapytania: 
  

Rzut poddasza w ścianie - elewacja wschodnia są 4 okna czy to są okna o symbolu wg 

zestawienia Z2 czy Z1.                 

 

Odpowiedź: 

 

Na rzucie poddasza prawidłowo oznaczono okna jako Z1. Zamawiający przewiduje demontaż 

wszystkich okien na poddaszu, ocenę ich stanu technicznego, a następnie wybranie 4 szt w 

najlepszym stanie technicznym, ewentualnie skompletowanie z pozostałych okien 

elementów takich jak skrzydła, okucia itp. poddanie ich restauracji warsztatowej           



obejmującej oczyszczenie, impregnację, uzupełnienie ubytków, szklenie i malowanie, a 

następnie wmontowanie ich w ścianie wschodniej.  

 

III. Treść zapytania: 
                 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrażą zgodę na przelew wierzytelności 

wynikający z przetargu. Cesja do praw wierzytelności byłaby scedowana na firmę 

faktoringową. Zamawiający miałby pełne możliwości potrąceń czy kompensat z 

wierzytelności.  

 

Odpowiedź: 

 

Zgodnie z § 22 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ,  Wykonawca nie może 
bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zmawiającego przelewać lub 
przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub 
uprawnień wynikających z niniejszej umowy, w szczególności w formie cesji, przekazu, 
sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub 
jakiejkolwiek części, korzyści z niej lub udziału w niej, na osoby trzecie. 
Istnieje zatem możliwość cesji wierzytelności po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia 
Zamawiającego.  
 
IV. Treść zapytania: 
Proszę o potwierdzenie, że systemy bezpieczeństwa pożarowego, na części Czerwonego 
Spichlerza, należy zintegrować  z istniejącym systemem POLON ALFA 6000 (na obiekcie 
Białego Spichlerza i Portierni) oraz wpiąć w istniejący system wizualizacji SMS VENO. 
  

Odpowiedź: 

 
Potwierdzam, że systemy bezpieczeństwa pożarowego, na części Czerwonego Spichlerza, 
należy zintegrować  z istniejącym systemem POLON ALFA 6000 (na obiekcie Białego 
Spichlerza i Portierni) oraz wpiąć w istniejący system wizualizacji SMS VENO. 
 

V. Treść zapytania: 
 

Proszę o potwierdzenie, że system CCTV należy rozbudować w oparciu o istniejący system           
NMS NoVuS i zintegrować z istniejącym SMS VENO. 
  

Odpowiedź: 

 

Potwierdzam, że system CCTV należy rozbudować w oparciu o istniejący system NMS NoVuS 

i zintegrować z istniejącym SMS VENO. 

 

VI. Treść zapytania: 
  

Proszę o potwierdzenie, że system SSWIN i SKD należy zintegrować z istniejącym systemem           

SMS VENO. 



 

Odpowiedź: 

 

Potwierdzam, że system SSWIN i SKD należy zintegrować z istniejącym systemem SMS VENO. 

 

VII. Treść zapytania: 
  

Jaką odmianę blachy cynkowo - tytanowej gr. 0,7mm należy przyjąć do wyceny naturalną czy 

patynowaną? 

 

Odpowiedź: 

 

Należy zastosować blachę cynkowo-tytanową patynowaną. 
 

VIII. Treść zapytania: 
 

Czy Zamawiający mógłby udostępnić zdjęcia istniejących okien (szczególnie Z2,Z3), jakieś 

szczegóły/wytyczne do stolarki okiennej, czy  okna mają mieć jakieś zdobienia, okapnik itp. 

Czy można podać wymiary  tych małych okienek - symbol Z2, Z3.   

 

Odpowiedź: 

 

Zdjęcia w załączeniu. Okna należy wykonać jako kopie zewnętrznego wyglądu istniejących 
okien, różnice w stosunku do oryginałów mogą wynikać z grubości profili ramiaków, szklenia 
i montażu w oknach uszczelek. Zamawiający oczekuje wykonanie na etapie realizacji 
inwestycji prototypu rekonstruowanego okna który po akceptacji przez Zamawiającego           
i służby konserwatorskie będzie podstawą do realizacji  pozostałej stolarki. 

Podstawowe wymiary podane są na zestawieniu rys A17. 

IX. Treść zapytania: 
 

Zapisy zawarte w projekcie umowy w §8 ZASADY PŁATNOŚCI w pkt 1. są niezgodne z art. 443 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia 

nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

W związku ze zgłoszonymi wyjaśnieniami Zamawiający zmienia zapisy projektu umowy 
stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ w sposób określony w pkt XIII. 

X. Treść zapytania: 
 

Celem uzyskania kredytu przez Wykonawcę zostaliśmy zobowiązani do przedstawienia w 

banku kopii promesy BGK finansowania inwestycji w ramach Programu oraz potwierdzenia 

przez BGK wejścia w życie promesy (zamiana promesy wstępnej na wiążącą). Pytanie - czy 



Zamawiający dostarczy na wniosek Wykonawcy (celem przedstawienia do banku, do 

kredytu) potwierdzenie z BGK wejście w życie promesy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedstawi potwierdzenie uzyskania promesy.  

XI. Treść zapytania: 
 

Jaka jest kwota netto przyznanego dofinansowania z promesy BGK związanej z Programem 

Rządowego Funduszu Polski Ład? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy 

inwestycyjnej do kwoty 15.282.00,00 zł.  

 

XII. Treść zapytania: 
 

Czy kwota udziału własnego w finansowaniu inwestycji (przed uruchomieniem środków z 

promesy BGK) może być rozliczona z Wykonawcą z większą częstotliwością w ramach 

częściowych odbiorów bądź w formie zaliczek na poczet realizacji? 

 

Odpowiedź: 

Warunki wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu rządowego 
Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych, w stosunku do Inwestycji 
realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, zezwala na dokonywanie płatności w 
dwóch transzach. Z uwagi na to Zamawiający nie przewiduje zwiększenia częstotliwości 
wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy.  

XIII. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ 
poprzez zmianę: 
1, Zmiana w projekcie umowy (załącznik nr 1 do SWZ) poprzez: 
 

w miejsce: 
 
 § 8 
ZASADY PŁATNOŚCI 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie w następujący sposób: 
1) pierwsza transza w wysokości 40% wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 2 płatna 
będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego lub w 
trakcie odbierania robót przewidzianych do realizacji w I etapie; 
2) druga transza w wysokości 60% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 płatna 
będzie po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy. 
 



wpisuje się: 
 
 § 8 
ZASADY PŁATNOŚCI 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie w dwóch transzach w następujący sposób: 
1) pierwsza transza w wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 2 płatna 
będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego robót 
przewidzianych do realizacji w I etapie; 
2) druga transza w wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 płatna 
będzie po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy 
 

XIV. Zamawiający przedłuża termin do składania ofert do dnia 29.04.2022 r. godz. 10:00. 
Przedmiotowe pismo zostało opublikowane na stronie internetowej Muzeum 
www.muzeum.slupsk.pl oraz https://miniportal.uzp.gov.pl w dniu 25.04.2022 r. 
 
XV. W związku ze zmianą terminu składania ofert wprowadza się w SWZ następujące 
zmiany: 
 

Postanowieniu zawartemu w Rozdziale XV pkt 1. nadaje się następującą treść: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert do 
dnia 28 maja 2022 r.  

Postanowieniu zawartemu w Rozdziale XVII pkt 10 nadaje się następującą treść: 

10. Termin składania ofert upływa w dniu 29 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00. Decyduje data 
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego 
zegarem Głównego Urzędu Miar. 

Postanowieniu zawartemu w Rozdziale XVIII pkt 1 nadaje się następującą treść: 

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu  
29 kwietnia 2022r. o godz. 10:30. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie  
i otwarcie ofert. 

 

                                                                                               Z-ca DYREKTORA ds. ekonomicznych 
                                                                                                            GŁÓWNY KSIĘGOWY 

Muzeum Pomorza Środkowego 
               w Słupsku 
        Mariola Wrześniak 
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