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DOP.26.39.2018 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na Dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych 
  zwiedzającym – dostawa i montaż elementów wystawy.”. Realizowanego w  ramach 
   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014 - 2020.   Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe "Poprawa dostępności do zasobów kultury 
poprzez   ich rozwój i efektywne wykorzystanie”. 

 

Działając w imieniu i na rzecz Muzeum Warszawy, jako Zamawiającego w postepowaniu o udzielnie zamówienia 
publicznego na Dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym –  
dostawa i montaż elementów wystawy.” Realizowanego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe "Poprawa 
dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” 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 

Zgodnie z punktem SIWZ Jednolity Dokument 
Zamówienia (JEDZ) podpisują osoby upoważnione do 
reprezentowania podmiotu (1. na którego zasoby 
powołuje się Wykonawca, 2. Współkonsorcjant, 3. 
Podwykonawca), zgodnie z dokumentem 
określającym status prawny podmiotu lub 
dołączonym do oferty pełnomocnictwem. Prosimy o 
potwierdzenie, że dokument JEDZ dla wskazanych 
wyżej podmiotów (1. na którego zasoby powołuje się 
Wykonawca, 2. Współkonsorcjant, 
3. Podwykonawca) może podpisać przedstawiciel 
wykonawcy, o ile będzie posiadał stosowne 
pełnomocnictwo, z którego wprost będzie wynikało 
upoważnienie do podpisania JEDZ danego podmiotu. 
Podkreślając, że w przypadku podmiotu 
udostępniającego zasoby, zobowiązanie oraz 
upoważnienie do podpisania JEDZ zostałoby 
podpisane przez osobę widniejącą w dokumencie 
określającym status prawny podmiotu. 

Zamawiający w Rozdziale 7 ust. 3 SIWZ szczegółowo 
opisał sposób składania JEDZ: 

„W postępowaniu oświadczenia składa się w formie 
pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ 
należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Oświadczenia podmiotów składających 
ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów 
udostępniających potencjał składane na formularzu 
JEDZ powinny mieć formę dokumentu 
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez każdego z nich w 
zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o 
których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez 
podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp.” 
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W związku z ogłoszonym przez Państwa 
postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. Dostosowanie i wyposażenie 
powierzchni udostępnianych zwiedzającym – 
dostawa i montaż elementów wystawy firma (…). 
zwraca się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu 
składania ofert.  

 

 

Zamawiający nie widzi podstaw do przesunięcia 
terminu składania ofert.  

 


