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    Warszawa, dnia 8 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 1 :  

Zamawiający udzielając odpowiedzi oraz umieszczając nowe formularze cenowo - 

asortymentowe nie umieścił opisów, rysunków, wymiarów (rzut z góry nie może służyć do 

wyceny) dla pozycji: 

- PU-SZ.l.A 

- PU-SZ.2.A -PU-K7 

- PU-SRT 

- S9 

- PU-W1 

- PU-W4 

W chwili obecnej nie ma możliwości wyceny powyższych pozycji, gdyż nie posiadają one 

opisów, rysunków itp. Prosimy o bezzwłoczne uzupełnienie opisów, niezbędnych do 

przygotowania wyceny tak aby potencjalni oferenci mieli czas na przygotowanie oferty. 

 

Odpowiedź i modyfikacja: 

Zamawiający załącza do niniejszego pisma dokumenty o których mowa w pytaniu 

Wykonawcy. 

 

 

Pytanie 2 :  

Prosimy o informację czy dla pozycji: 

- S3 biurko należy przy wycenie posłużyć się opisem S3 stół 

- S4 biurko należy przy wycenie posłużyć się opisem S4 stół 

- PU-SZ6 szafa należy przy wycenie posłużyć się opisem SZ6 szafa 

- S8 biurko należy przy wycenie posłużyć się opisem S8 stół 

W przypadku gdy w/w meble mają być wykonane na podstawie innych opisów prosimy  

o bezzwłoczne ich uzupełnienie. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający załącza dla rozjaśnienia specyfikacje mebli na pozycji S3, S4, PU-SZ6 oraz S8 

–stanowią one załącznik do niniejszego SIWZ. 

 

Pytanie 3 :  
Zamawiający dokonując zmian w asortymencie, który objęty jest dostawą części 1 wykreślił 

wszystkie pozycje mebli niestandardowych wykonywanych zgodnie z indywidualnymi 

projektami. 

Zgodnie z powyższym prosimy o informację czy z zakresu części 1 nie powinny zostać 

sunięte także pozycje oznaczone symbolami: 

- PU-S16 

- PU-R3 

Są to meble wykonywane pod indywidualne projekty z aluminium, a meble tego typu 

znajdują się w części 3 postępowania. 

 

Odpowiedź i modyfikacja: 

Zamawiający dokonał modyfikacji formularzy OF.1 dla cz. I i III– stanowią one załączniki do 

niniejszego pisma. 

 

Pytanie 4 :  

Zgodnie z udzieloną informacją przez Zamawiającego w dniu 07.12.2016r.: 

„Zamawiający na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp wzywa wszystkich Wykonawców, 

składających ofertę o załączenie do oferty wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów na 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów na 

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 

Uzasadnienie: 

W związku z krótkim terminem realizacji przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym terminem 

na składanie ofert, powyższe wezwanie jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego 

przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” 

Prosimy o potwierdzenie, iż certyfikaty posiadające akredytacje PCA na meble biurowe 

należy dołączyć do oferty przetargowej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zacytowanym powyżej zapisem wzywa do złożenia wszystkich wymaganych  

w SIWZ dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  

a więc wszystkich dokumentów, które są wymienione w cz. II A SIWZ. Wykonawcy 

obowiązani są załączyć te dokumenty już na etapie złożenia oferty (a nie jak uprzednio na 

wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, który złoży ofertę ocenioną jako 

najkorzystniejszą). Zamawiający informuje ponadto, iż nie wymagał i nie wymaga w SIWZ 

aby Wykonawcy załączali wraz z ofertą certyfikaty – uprzejmie proszę o zapoznanie się  

z dokładnym brzmieniem zapisów SIWZ m.in. z pkt. 15 formularza OF.0. oraz ust. 5 pkt 1  

w cz. II A SIWZ oraz OPZ. 
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Pytanie 5 :  

Prosimy Zamawiającego o umieszczenie do ogólnej wiadomości załącznika nr 1 przesłanego 

przez jednego z oferentów dotyczącego wymiarów proponowanej lampki biurkowej - patrz 

odpowiedź nr 23. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza dokument o którym mowa w pytaniu jako załącznik do niniejszego 

pisma.  

 
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. 
 


