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 „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-
2013 

 
Jelenia Góra, 19.04.2010 

 
 

Wyjaśnienia do treści SIWZ – cz. 4 
 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Jana Matejki 28, będące 
Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację i 
rozbudowę Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”, zawiadamia, że wpłynęły wnioski 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo 
zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami), 
udziela wyjaśnień na zadane pytania. 
 
Pytanie 1 
W dokumentacji przetargowej brak danych na temat ilości zbrojenia schodów żelbetowych w 
części modernizowanej. Czy Inwestor potwierdza, że przyjęte w przedmiarze ilości: dla 
schodów 10 kg/m2 i dla stropu 15 kg/m2 są poprawne? Proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź 1 
W części modernizowanej Projektant z uwagi na izolację akustyczną  przewidział schody 
prefabrykowane. Dla stropu należy przyjąć  zbrojenie w ilości 15kg/m2 . 
 
Pytanie 2 
W opisie do projektu budowlanego zamiennego pkt 5.1.2 zamieszczono szereg niespójnych i 
nieprecyzyjnych informacji, które uniemożliwiają zidentyfikowanie wymaganych parametrów i 
poprawną wycenę poszczególnych drzwi wewnętrznych. W opisie wymienione są skrzydła 
stalowe oraz z MDF bez sprecyzowania wymaganego wykończenia (np.: malowanie, okleina 
syntetyczna, fornir naturalny) oraz ościeżnice stalowe (malowanie, laminowanie, stałe, 
obejmujące, kątowe, regulowane?), drewnopodobne (stałe, regulowane?), regulowane z 
okleiną naturalną. Dla poszczególnych drzwi dodatkowo wymagane są zróżnicowane 
izolacyjności akustyczne. Proszę o udostępnienie uporządkowanego zestawienia drzwi 
zawierającego oznaczenia zgodne z innymi rysunkami  oraz niezbędne informacje 
jednoznacznie identyfikujące poszczególne drzwi (skrzydło- materiał, wykończenie 
powierzchni, izolacyjność akustyczna, wyposażenie, ościeżnica- materiał, typ, wykończenie 
powierzchni). 
Odpowiedź 2 
1)  Zamawiający załączył prawidłowe rysunki stolarki okiennej i drzwiowej. Patrz→ Zmiana 
treści SIWZ nr 3, poz.II 
2)   Drzwi aluminiowe   

• Profile aluminiowe lakierowane proszkowo, dla drzwi zewnetrznych -  z 
wkładką termiczną,  U ≤ 2,0 W/ m2 K - dla ramy 

• Panele aluminiowe z termoizolacją – dla drzwi zewnętrznych 
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• W skrzydłach szklonych: szyby zespolone podwójnie  bezpieczne , U ≤ 1,1 W 
/m2 K - dla szyby w drzwiach zewnetrznych 

• Okucia drzwi antywłamaniowe , trzy zawiasy wzmocnione 
• klamki  lub pochwyty ze stali nierdzewnej  
• samozamykacze ( zgodnie z PT) 
• Odporność ogniowa dla typów drzwi zgodnie z PT  

3)   Drzwi płytowe jedno i dwuskrzydłowe 
• Skrzydła płytowe pełne, wypełnienie drzwi płyta wiórowa w ramie z klejonki 

drewna iglastego, wzmocniona wewnętrznym ramieniem ze sklejki, drzwi 
obustronnie obłożone płytą MDF, okleinowaną fornirem naturalnym  

• Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego 
• Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej, twory 

wentylacyjne w drzwiach – zgodnie z dokumentacją projektową  
• Ościeżnica drewniana regulowana na grubość muru ,  
• Zamki metalowe do wkładek patentowych i łazienkowe - w zależności od 

rodzaju pomieszczenia.  
• Samozamykacze 
• Klamki ze stali nierdzewnej 
• Okleina drzwi i ościeżnicy - naturalna 
• Izolacyjność akustyczna drzwi - zgodnie z PT 
• Odporność ogniowa   zgodnie z PT  

4)  Drzwi stalowe wewnętrzne: 
• Skrzydła: blacha stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo   
• Ościeżnica stalowa, z blachy stalowej gr. min.1,2 mm,  ocynkowanej 

obustronnie, lakierowanej proszkowo, regulowana, na szerokość muru,  
• Trzy zawiasy wzmocnione, klamki, zamki, samozamykacze 
• Odporność ogniowa   zgodnie z PT  

Pozostałe wymagania  wg opisu dokumentacji projektowej - pkt.5.1.2 . 
 

Pytanie 
Jak rozumieć zapis specyfikacji dotyczący demontaży: 
W pomieszczeniu wskazanych przez Inwestora ponownie będzie instalowany osprzęt oraz 
oprawy oświetleniowe wskazane przez użytkownika 
Ile i które oprawy (oraz osprzęt) wskazane w przedmiarze i projekcie będą z demontażu, bo 
wydaje się, że nie wszystko trzeba wycenić jako nowe? 
Odpowiedź 
Wszystkie oprawy i osprzęt przewidziane w projekcie należy wycenić jako nowe. 
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