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   Warszawa, dnia 20 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  

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał dostarczenia krzesła wraz  

z zagłówkiem, informując, że zagłówek należy traktować jako element dodatkowy.  

W odpowiedzi na pytania z dn. 15  grudnia 2016r. w pytaniu nr 5, Zamawiający dopuścił 

zaoferowanie krzesła bez zagłówka, pozostawiając tym samym wybór modelu dla 

Wykonawcy. Dnia 20 grudnia 2016r. Zamawiający zmodyfikował treść i wymagał 

dostarczenia krzesła K3 bez zagłówka. W związku z tym, iż krzesło zostało wyprodukowane  

i nie ma możliwości wyprodukowania nowego w terminie składania ofert, proszę  

o dopuszczenie krzesła z zagłówkiem lub wydłużenie terminu składania ofert do 20 stycznia 

2017r. Niewydłużenie terminu składania ofert lub niedopuszczenie krzesła z zagłówkiem 

narusza zasadę uczciwej konkurencji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca obowiązany jest wycenić oraz dostarczyć na etapie 

realizacji zamówienia - krzesło K3 bez zagłówka, jednak Zamawiający dopuści do badania  

i oceny ofert próbkę tego krzesła zarówno z zagłówkiem jak i bez zagłówka. Zamawiający 

wyjaśnia również, iż nie będzie brał pod uwagę kwestii zagłówka (odnośnie krzesła K3)  

do badania zgodności próbki z SIWZ na etapie oceny ofert.  

 

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. 
 


