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Warszawa, 30 maja 2018 roku 

 

DOP.26.27.2018 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na montaż instalacji dla urządzeń aktywnych dla sieci  
  LAN, szafy LAN, UPS dla szafy LAN oraz zewnętrznych elementów zasilania ze  
  sterowaniem. 

 

 

Działając w imieniu i na rzecz Muzeum Warszawy, jako Zamawiającego w postepowaniu o udzielnie 
zamówienia publicznego na montaż instalacji dla urządzeń aktywnych dla sieci LAN, szafy LAN, UPS dla 
szafy LAN oraz zewnętrznych elementów zasilania ze sterowaniem na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, niemniejszym przekazuję treść zapytań 
wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Pytanie Odpowiedź 

W Rozdziale 16. SIWZ podano informację, iż 
„Zamawiający nie wymaga wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Jednocześnie, w: par. 9 pkt 3 oraz w całym par. 12 
„Istotnych postanowień umowy” Zamawiający 
stawia to wymagania i powołuje się na nie. Czy 
należy uznać, że Zamawiający nie wymaga 
wniesienia w/w zabezpieczenia i treść umowy 
zostanie do tego zapisu dostosowana? 

Zamawiający nie wymaga wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

Par. 9 pkt 1 „Istotnych postanowień umowy” 
stanowi, iż Wykonawca udzieli Zamawiającemu 
gwarancji jakości i rękojmi, przy czym określa okres 
gwarancji jakości na 60 miesięcy. Czy należy uznać, 
że w odniesieniu do przedmiotu umowy 
Zamawiający wymagać będzie dwuletniej rękojmi? 

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, to 
jest 60 miesięcy.  

W Rozdziale 3 pkt 6 SIWZ Zamawiający nie 
przewiduje udzielania zaliczek na poczet 
wykonania umowy. W Rozdziale 9 Zamawiający 
przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na 
poczet wykonania zamówienia do kwoty 100 000 
złotych brutto. Prosimy o usunięcie tej 
sprzeczności. 

Zamawiający informuje, że zgodnie dokumentacją 
postępowania przewiduje możliwość udzielenie 
zaliczek.  

 

W Rozdziale 3. pkt 10 SIWZ „Zamawiający wymaga 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
pracowników (…) związanych z realizacją: a) robót 

Zamawiający wymaga zatrudnia pracowników 
wykonujących prace instalacyjne 
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instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznej”. 
W par. 7 pkt. 2 „Istotnych postanowień umowy” 
Zamawiający znacznie rozszerza to wymaganie i 
dotyczy ono: a) robót ogólnobudowlanych; b) 
robót instalacyjnych w zakresie instalacji 
elektrycznej; c) robót instalacyjnych w zakresie 
instalacji sanitarnej; d) specjalisty ds. ppoż. Czy 
należy uznać, że Zamawiający stawia jedynie 
wymagania określone w Rozdziale 3. pkt 10 SIWZ i 
treść umowy zostanie do tego zapisu dostosowana 
? 

 

Zamawiający modyfikuje treść wzoru oferty poprzez dodanie w punkcie 6 oświadczenia: 

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*” 

  

Zamawiający załącza treść klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

W związku ze zmianą w zakresie formularza oferty, Zamawiający zmienia treść rozdziału 13 SIWZ: 

Jest: 

Rozdział 11 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 
(Kancelaria  - parter). 

2. Termin składania ofert: do 4 czerwca 2018 roku, godzina 10:00. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 
28, 00-272 Warszawa. 

4.  Termin otwarcia ofert: 4 czerwca 2018 roku, godzina 10:15. 

 

Powinno być: 

Rozdział 11 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 
(Kancelaria  - parter). 

2. Termin składania ofert: do 11 czerwca 2018 roku, godzina 10:00. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 
28, 00-272 Warszawa. 

4.  Termin otwarcia ofert: 11 czerwca 2018 roku, godzina 10:15. 
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Załącznik 2 do SIWZ  Wzór formularza ofertowego 

 

_________________ 

 (pieczęć wykonawcy) 

OFERTA 

 

Pełna nazwa wykonawcy: __________________________________________________________  

Siedziba i adres wykonawcy: ________________________________________________________  

REGON: __________________________  NIP: _________________________________________  

Telefon: __________________________  Fax: _________________________________________  

Adres e-mail: ____________________________________________________________________  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „montaż instalacji dla urządzeń aktywnych dla sieci LAN, szafy LAN, UPS dla 
szafy LAN oraz zewnętrznych elementów zasilania ze sterowaniem”, numer postępowania 
MW/ZP/27/PN/2018, oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) za cenę: 

 

____________________________ złotych brutto (słownie złotych brutto: 
___________________________________________________________) 

 

Zobowiązujemy się zamontować przedmiot zamówienia na placu defilad w terminie ____ dni od dnia 
udostępnienia przestrzeni.   

 

 Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z istotnymi postanowieniami 
umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki 
określone w SIWZ. 

2. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do 
SIWZ w terminie określonym w Rozdziale 4 SIWZ. 

3. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 
warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności imienia, nazwiska, firmy, adresu 
oraz zaoferowanej ceny. Zgoda obejmuje okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania oraz okres 
związany z archiwizacją dokumentów.  

 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
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Oferta wraz z załącznikami zawiera ________ zapisanych kolejno ponumerowanych stron. 

 

 

_____________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy 

Rynku Starego Miasta 28-42 (00-272 Warszawa), wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego 

przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, posiadającym REGON 016387044, 

posługującym się NIP 5251290392. 

 Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować mailowo: 

dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl, lub pod numerem telefonu opublikowanym na stronie 

internetowej www.muzeumwarszawy.pl zakładka „ochrona danych osobowych”. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego MW/ZP/27/PN/2018 prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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