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   Warszawa, dnia 21 grudnia 2016 r. 

 

 

Do wykonawców w postępowaniu 

numer MW/ZP/67/PN/2016 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa mebli wraz z montażem do 

siedziby głównej Muzeum Warszawy”. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający – Muzeum Warszawy odpowiada na pytania 

Wykonawców. 

 

Pytanie nr 1  

Dot. części 3 (Meble niestandardowe), Moduł kwadratowy zamknięty PU-G4: 

 

Zamawiający opisał moduł: „… Moduł zamknięty z czterech stron ściankami z blachy gr.3 

mm malowanej proszkowo na kolor RAL 9004 HR Tiefmatt. Jedna ścianka stanowi drzwiczki 

na zawiasach meblowych.” 

1) Czy zamawiający wymaga aby drzwi posiadały uchwyt umożliwiający otwieranie 

drzwi lub zamek, który jednocześnie umożliwia zamykanie schowka na kluczyk i 

otwieranie za pomocą pociągnięcia za kluczyk? W jakim kształcie miałby być 

ewentualny uchwyt? Jeśli zamawiający nie dopuszcza żadnego z wyżej 

zaproponowanych rozwiązań, proszę o wyjaśnienie w jaki sposób ma się odbywać 

otwieranie/zamykanie drzwi modułu? 

2) Z opisu wynika, że drzwiczki stanowią jedną z czterech opisanych ścianek. Proszę o 

udzielenie informacji, z których stron względem widoku z przodu moduł powinien 

być zamknięty?  

3) Czy drzwiczki modułu mają być „prawe” czy „lewe”? 

 

Odpowiedź: 

1. Nie przewiduje się zamka. Prosty uchwyt, do doprecyzowania w rysunkach 

warsztatowych. 

2. Drzwiczki powinny się znajdować od frontu modułu. 

3. W zależności od lokalizacji modułu, do doprecyzowania w rysunkach warsztatowych. 

 

Pytanie nr 2 

Proszę o wyjaśnienie zapisów dotyczących rodzaju sprzętu wymaganego w SIWZ,  

w następującym zakresie:  
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1. Zmywarka kompaktowa do zabudowy w szafce module 60 cm (wym 45x55x51cm)-3 

szt. oraz zmywarka kompaktowa do zabudowy (55x51x45 cm)-1 szt. Czy w 

przypadku zmywarek ze względu na podane wymiary są to zmywarki wstawiane w 

szafkę 60 cm.? 

2. Lodówka -chłodziarka bez zamrażalnika podblatowa do zabudowy 50x47x45 cm)- 

7szt. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia lodówki wstawianej w szafkę jak w 

hotelu? Czy też Zamawiający wymaga dostarczenia lodówki podblatowej.  

Sprzęt kuchenny (zmywarka, lodówka) podblatowy posiada wysokość 82 CM i nie wstawia 

się już go w żadną szafkę, a jedynie umieszcza pod blatem. Wykonawca prosi  

o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego w sposób umożliwiający złożenie prawidłowej 

oferty. Aktualnie Wykonawcy posiadają sprzeczne informacje, na podstawie których nie ma 

możliwości określenia rodzaju sprzętu wymaganego przez Zamawiającego. W związku  

z powyższym proszę o doprecyzowanie wymiarów sprzętu oraz podanie informacji czy sprzęt 

kuchenny będzie montowany w szafkach czy też jedynie pod blatem.  

 

Odpowiedź: 

1. Są to zmywarki do zabudowy ( wstawiane w szafkę) w szafce o module 60 cm.  

Wymiary podane w nawiasie należy traktować jako pomocnicze w dopasowaniu 

sprzętu. 

2. Są to lodówki do zabudowy ( wstawiane w szafkę) w szafce o module 60 cm. 

Wymiary podane w nawiasie należy traktować jako pomocnicze w dopasowaniu 

sprzętu. 

 

 

 

Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje zamieszczone na stronie internetowej przez 

Zamawiającego stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia przedmiotowych odpowiedzi i modyfikacji  

w składanej ofercie. 
 


