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Warszawa, 27 października 2016 roku 

 

 

Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na wykonanie usługi ramiarskiej 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań 

dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.  

 

Pytanie 

Mając na uwadze ogłoszone postępowanie na usługi ramiarskie proszę o wyjaśnienie 

pewnej kwestii zawartej w istotnych postanowieniach umownych. 

W ust. 2 paragraf 2 znalazł się zapis „Wykonawca oświadcza, iż osoby wykonujące przedmiot Umowy 

będą miały uprawnienia rzemieślnicze”. Sprawa jest istotna ze względu na fakt, iż sam nie zdołam 

zrealizować całego zamówienia i jestem zmuszony znaleźć partnera. Chciałbym w związku z tym 

upewnić się jak poprawnie zweryfikować jego umiejętności aby zapewnić prawidłową realizację 

zamówienia. Dorozumiewam, że chodzi o wymarłe uprawnienia ramiarskie, których bodajże już nikt nie 

wydaje. Proszę o informację jakich uprawnień rzemieślniczych Państwo żądacie oraz w jaki sposób 

zamierzacie Państwo zweryfikować posiadanie wspomnianych uprawnień, lub proszę wskazać jakie 

inne dokumenty posiadane przez pracowników (oprócz dyplomu rzemieślniczego) mogą zapewnić 

spełnienie postawionego obostrzenia. Jednocześnie chciałbym zapytać czy niniejsze obostrzenie ukryte 

w treści umowy nie stanowi bezpodstawnego ograniczenia konkurencji jedynie do osób, które w 

minionych czasach uzyskali stosowny dyplom? 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje treść paragrafu 2 istotnych postanowień umowy, poprzez wykreślenie ust. 2.  

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający modyfikuje treść Rozdziału 11 SIWZ i nadaje mu 

brzmienie: 

Jest: 
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1. Miejsce składania ofert: Muzeum Warszawy przy ul. Jezuickiej 1/3, Warszawa (sekretariat III 

piętro). 

2. Termin składania ofert: do 28 października 2016 r. do godz. 15:45. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Warszawy przy ul. Jezuickiej 

1/3, 

4. Warszawa. 

5. Termin otwarcia ofert: 28 października 2016 r. o godz. 16:45. 

 

Powinno być: 

1. Miejsce składania ofert: Muzeum Warszawy przy ul. Jezuickiej 1/3, Warszawa (sekretariat III 

piętro). 

2. Termin składania ofert: do 2 listopada 2016 r. do godz. 15:45. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Warszawy przy ul. Jezuickiej 

1/3, 

4. Warszawa. 

5. Termin otwarcia ofert: 2 listopada 2016 r. o godz. 16:45. 

 


