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Warszawa, 19 kwietnia 2017 roku 

 

Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Modernizacje wystawy stałej Muzeum Farmacji oddział Muzeum 
Warszawy”. 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących 
SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1 

Jeśli chodzi o salę z zabytkowymi meblami W3 aptecznymi mają zostać poddane 
konserwacji .. w jakim zakresie ? z opisu wynika jedynie że mają być 
doposażane w szklane gablotki na muzealia ale nie wiadomo konkretnie nic 

Odpowiedź 

Konserwacja mebli zabytkowych nie stanowi elementu przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu zamówienia wykonać 5 szklanych gablot "akwariów" 
wkładanych w szufladki mebli. 

Pytanie 2 

Nie ma żadnych wytycznych jeśli chodzi o W1 - kasa oraz W2 szatnia (może to 
nie wchodzi w zakres zamówienia tak samo jak wszystkie meble oznaczone 
symbolami W? ) 

Odpowiedź 

W1 i W2 nie stanowi elementu przedmiotu  zamówienia (szatnia i kasa). 

Pytanie 3 

W opisie zamówienia nie ma nic na temat mebli części biurowej i zaplecza 
ale to wystarczająco jasno w projekcie .. do wyceny może wystarczy .. do 
wykonania brakuje szczegółowego projektu 

Odpowiedź 

Wyposażenie biura i zaplecza nie stanowi elementów przedmiotu zamówienia.  

Pytanie 4 

Same konstrukcje metalowe są dość jasno rozrysowane .. z kubikami jest w 
opisie trochę zamieszana.. potrzebny byłby szczegółowy projekt ...które z 
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oświetleniem, które z lustrem, które zamknięte / otwarte . W części medica i 
Leśniewska są znowu meble W4 i W7 .. czy one są na stanie i nie wchodzą w 
zakres zamówienia. 

Odpowiedź 

Meble W4 i W7 nie stanowią elementu przedmiotu zamówienia.  

Szczegóły dotyczące kubików należy ustalić z projektantem w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.  

Pytanie 5 

W sali Japońskiej jak zoragnizowana jest lada ekspozycyjna? i czy coś jest 
za panelami przesuwnymi ? w jednym miejscu na projekcie jest szafa rackowa .. 
(zakładam, że to też nie wchodzi w zakres 

Odpowiedź  

Za panelami przesuwnymi mają być półki na archiwalia i książki. Szafa rakowa nie wchodzi w zakres 
przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 6 

Obudowa stołu multimedialnego. Zaznaczone jest że pod blatem będą 
przechowywane kubiki do siedzenia ( 8 szt. ) .. czy one też są do zrobienia? 

Odpowiedź 

Kubiki nie stanowią przedmiotu zamówienia.  

Pytanie 7 

W sali kolor i szlif jest szeroka konstrukcja z kubikami i to do wyceny 
wystarczy ale nie wiadomo nic więcej na temat montażu szkła w witrynach W5 i 
W6? 

Odpowiedź 

W sali Kolor i Szlif są meble, które posiadają wnęki wymagające przeszklenia (oznaczone W8 i W 9), 
szczegóły wykonania należy na etapie realizacji ustalić z projektantem. 
Meble W 5 i W6 stoją w Sali Materia Medica i nie wymagają przeszklenia. 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców i należy 
je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

  

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w zakresie terminu złożenia i otwarcia ofert.  

Zmianie ulega treść Rozdziału 11: 
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Jest: 

Rozdział 11 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Muzeum Warszawy przy ulicy Jezuickiej 1/3, 00-282 Warszawa (Kancelaria  III 
piętro). 

2. Termin składania ofert: do 20 kwietnia 2017 roku do godz. 15:30. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Warszawy przy ulicy Jezuickiej 1/3, 00-282 
Warszawa. 

4.  Termin otwarcia ofert: 20 kwietnia 2017 roku godz. 16:45. 

 

Powinno być: 

Rozdział 11 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Muzeum Warszawy przy ulicy Jezuickiej 1/3, 00-282 Warszawa (Kancelaria  III 
piętro). 

2. Termin składania ofert: do 24 kwietnia 2017 roku do godz. 15:30. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Warszawy przy ulicy Jezuickiej 1/3, 00-282 
Warszawa. 

4.  Termin otwarcia ofert: 24 kwietnia 2017 roku godz. 16:45. 

 

 


